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Kongo in de toekomst
OE voorzichtig ook gesteld, alle prognosen betreffende de onaf,.
hankelijke Kongo hebben gefaald door een thans onbegrijpelijk
geworden optimisme. Brutaal zijn wij uit onze naïviteit ontwaakt. En de
verbittering, het sarcasme, de ontmoediging, die zich van velen in België hebben meester gemaakt, zin niet alleen te verklaren door de
rampzalige gebeurtenissen van deze maanden, maar ook door een moeilijk toe te geven wrevel over de eigen verblinding. Aan de (rechtmatige) verontschuldiging: „iets dergelijks heeft niemand kunnen voorzien"
knaagt het besef: „iets dergelijks hebben wij niet willen voorzien". Niet
alleen is de orde in Kongo vernietigd, maar ook heel onze denkwijze
over Kongo, en, in breder verband, over de ware aard en de kracht van
het Afrikaanse nationalisme is uit haar voegen gerukt. Met geweld is
de Belgische gemeenschap en met haar de hele westerse wereld ertoe
gebracht, anders over Kongo en Afrika te denken dan zij het, door
een collectieve nalatigheid of een gemis aan doorzicht, voor 30 juni
heeft gedaan.
Het getuigt niet van veel moed, thans de verantwoordelijkheid voor
de catastrofe uitsluitend op de Belgische bewindslieden te laden, maar
evenmin is het eerlik de schuld uitsluitend aan de onmacht of de kwade
wil van de Kongolese leiders te wijten. In beide gevallen maken we ons
al te gemakkelijk af van de geestelijke inspanning welke van ons gevergd wordt om iets van deze ontwikkeling te begrijpen en van de
gewijzigde verantwoordelijkheid waar we nu voor gesteld zijn. Ressentiment over gekwetste eergevoelens, verbittering over de ,,ondankbaarheid", nauwelijks onderdrukt leedvermaak over zoveel onbekwaamheid dit zijn alle totaal onvruchtbare gevoelens. Wie daaraan
toegeeft, staat met zin gezicht naar het verleden, en de toekomst gaat
voort zonder hem. Onze eerste plicht blaft: iets proberen te v e rs t a a n van wat gebeurd is en ons loyaal bereid houden voor onze
nieuwe verantwoordelijkheid.
Verstaan wat gebeurd is, is onmogelijk zonder inzicht in de eigen
fouten. De grootste van deze fouten blijken te zin geweest: het opdringen van de unitaire staat en het talmen met de afrikanisering van de
kaders.
De unitaire staat in de eerste plaats. De Ronde Tafel Conferentie
in januari, die voor deze oplossing opteerde, blijkt thans een haast
onbegrijpelijke episode uit de kortstondige dekolonisatieperiode. Van
in den beginne kreeg deze vergadering problemen te behandelen waarvoor ze klaarblijkelijk geen competentie bezat. Van een louter consul~
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tatieve vergadering evolueerde ze al direct tot een bindend pakt tussen
België en Kongo. Wat de inhoud van het pakt betreft, werd het staatsf ederalisme terzijde geschoven. Ernstige waarschuwingen, als b.v. die
van het genuanceerde rapport van de Vereniging van Zwarte Studenten in België 1 ), werden niet eens begrepen of er werd geen rekening
mee gehouden: „Zelfs indien dit (het unitair regiem) gepaard zou gaan
met een sterke decentralisatie ten voordele van de provincies, lijkt het
ons grote moeilijkheden mee te brengen, wanneer bepaalde homogene
blokken het radicaal verwerpen". „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". Toch opteert men voor de unitaire staatsinstellingen, en begint van dan af de grote voorstander van deze
formule, Lumumba, wiens politieke, electorale en morele methoden men
kende, op de voorgrond te schuiven. In alle partijen wordt hij door
parlementairen, ministers en journalisten gesteund.
De fundamentele onenigheid tussen Kasavubu en Minister De
Schrijver werd niet bijgelegd. De ene wil federalisme én automatische
machtsoverdracht door een voorlopige regering, de andere wil een
unitaire staat, voorzien van een democratisch regiem, gebaseerd op
representatieve politieke organen. In de grond was deze tegenstelling
niets minder dan een conflict tussen een „wettelijke" en een
ke" staatsorganisatie. De aanhangers van een voorlopige regering
waren overtuigd van de onmogelijkheid om in zes maanden tijd over
te schakelen van een koloniaal regiem, dat in wezen autoritair is, naar
een democratisch parlementarisme, en van de onmogelijkheid bovendien
om een unitaire staat op te bouwen waar een echt nationaal samenhorigheidsgevoel nagenoeg volledig ontbrak. De enige oplossing voor
hen was: een oligarchie, d.i. een autoritaire groep van sterke provinciale
of etnische leiders. Voor westers-democratische begrippen scheen deze
oplossing onaanvaardbaar. Wij dachten alleen aan strikt Europese
oplossingen 2 ) en wilden het westers-democratisch beginsel verenigen
met een unitaire staatsopvatting. De informele structuur die voorgesteld werd omdat ze dicht bij de etnische, sociale en economische iverkeljkheid aansloot, kreeg geen kans tegen de formele structuur die wij

, werkelij-

1) Een gedeelte daarvan met de hier geciteerde teksten in Streven, maart 1960:
A. Ndele en M. Lihau, Kongo voor zijn onafhankelijkheid, pp. 515 - 524.
2) Cfr. J. Lefèbvre, De nieuwe Kongo-politiek in Streven, maart 1959. „Het gevaar
is niet denkbeeldig, dat men door het aanwenden van bepaalde middelen, strikt Europese oplossingen opdringt in vraagstukken die de andersgeaarde Afrikaanse bevolking
aanbelangen. Indien dit zou gebeuren, dan loopt de nieuwe staat gevaar op het ogenblik zelf van zijn totstandkoming over een politieke en sociale structuur te beschikken
die fataal aanleiding geeft tot wanorde, troebelen, oproer en dies meer".
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wilden opleggen omdat ze aan onze juridistische opvatting van de wettelykheid beantwoordde.
De verwijderde schuld ligt in de nalatigheid waarmee de Belgen de
afrikanisering van de administratieve, economische en militaire kaders
hebben aangepakt (of nooit hebben aangepakt) . Voor de Kongolezen
was deze afrikanisering evenwel de test voor onze oprechtheid. Terwijl
de Kerk toch sinds jaren bekwame Kongolezen vond om er priesters en
bisschoppen van te maken, werd de Kongolezen op administratief,
politiek en economisch gebied maar steeds hun onbekwaamheid voor de
voeten gegooid. Kasavubu b.v., die het seminarie verlaten heeft na
volledige humaniora- en filosofiestudies, heeft vijfentwintig jaar als een
onbevoegde moeten wachten op het vertrek van de Belgen. De laatste
maanden voor de onafhankelijkheid werd herhaaldelijk op deze grove
nalatigheid gewezen, maar was het toen reeds niet lang te laat? De
politieke machtsovername is op angstvallige wijze gescheiden gehouden
van elke ware sociale en economische participatie vanwege de jonge
natie in het dekolonisatieproces. Alles verliep alsof slechts de machthebbers van Kalina en de plaats des Konings door Kongolezen werden
vervangen. De rest zou nog lang blijven zoals het was.
Bijna lijkt het een straf van immanente rechtvaardigheid dat het
precies deze rest geweest is die alles ineens en gewelddadig heeft
veranderd. De directe aanleiding tot de catastrofe is de muiterij geweest
van het leger dat geen enkele zwarte officier telde. Wat het van de
Belgen nooit had verkregen, eiste het van de eigen regering. Wilde
deze zich voor het volk legitimeren, dan moest ze onmogelijke concessies doen. Het jarenlang opgekropte anti-Belgisch sentiment, waarvan
wij ons slechts vaag rekenschap gaven, deed het overige.
Dat een groot deel van de bevolking het leger volgde, wordt begry'pelijk wanneer men onverbloemd haar sociale en economische situatie
onder ogen ziet. Meer dan welk land in Afrika ook moest Kongo de
aliënatie tussen de politieke machtsovername enerzijds en de sociale en
economische werkelijkheid anderzijds scherp aanvoelen. Om wille van
zijn zeer intens kapitalistisch uitgebouwde economie, gekoppeld aan
een beslist onderontwikkelde inlandse huishouding (in de landbouw
een gemiddeld jaarlijks inkomen van 1500 B.Fr. per hoofd), was Kongo
een geschikte voedingsbodem voor de strijd tussen de geprivilegieerden
en de massa. Van alle Afrikaanse staten herbergt Kongo de grootste
ontwortelde en potentieel meest revendicatieve massa's: meer dan 1 13
van de mannen zijn gesalarieerden en ongeveer 1 /4 van de totale bevol king leeft los van het gewoonterechtelyk milieu. Dit zijn sociologische
realia welke men nergens anders in Zwart Afrika aantreft, maar waar-
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voor wij, trots op de magnifieke „infrastructuur" welke wij aan Kongo
„gegeven" hebben (cfr. de rede van de Koning op de dag van de Ona f hankelijkheid, welke zulk een elementaire reactie uitlokte van Lumumba), de ogen hebben gesloten. In het breder verband van de onderontwikkeling die in Afrika en in heel de wereld op zoek was naar haar
revolutie, scheen Kongo aangewezen als een proefveld en is het helaas
een slagveld geworden.
Als dan de vraag rijst: „is alles dan verloren, alles uit?" dan dienen
we die zuiver te stellen. Zonder deze bloedige revolutie zou wellicht
veel van het kolonialisme zijn blijven voortbestaan. Daar kan nu geen
sprake meer van zijn. Kongo is nu ineens en brutaal gedekoloniseerd;
nu moet ook onze houding tegenover Kongo radicaal gedekoloniseerd
worden. O1 de Belgische publieke opinie daar direct toe in staat zal
zijn, is niet zo zeker. Is de sympathie voor Katanga tegen de Centrale
Regering (zelfs voor Kasavubu tegen Lumumba) niet vooral ingegeven
door een taaie kolonialistische reflex? Ongetwijfeld blijft het waar, en
met klem moet dit herhaald worden: verdere hulp van België aan Kongo
wordt onmogelijk zolang de orde en de veiligheid niet hersteld zijn.
België heeft de morele en juridisché plicht, beveiliging van zijn kapi-.
talen en zijn mensen te eisen. Als die waarborgen echter gegeven worr
den en het is zo moeilijk te geloven dat de huidige chaos kan blijven
voortduren en de redelijkheid nooit zal weerkeren —, h o e kan België
dan verder met Kongo samenwerken, en is België daar nog volledig
toe bereid?
De hulp die België in het verleden aan Kongo heeft gegeven en
waar wij nu dankbaarheid voor verwacht hadden, is steeds ruimschoots

vergoed geweest door het aandeel van Kongo in de vorming van het
Belgisch nationaal inkomen. Het is hypocrisie, zich dit te willen ont
veinzen. Van de andere kant was deze hulpverlening toch ook een
reële dienst aan Kongo. Het getuigt van een zielige kleinmoedigheid,
dit nu zelf te vergeten. Als een eerlijke koop tussen twee nu gelijke en
gelijkelijk geïnteresseerde partners is een dergelijke g e r e m u n e~
r e e r d e hulp verlening ook in de toekomst nog mogelijk. De
financiële, economische en commerciële belangen welke België in Kongo blijft houden, zijn van dien aard, dat er voor de bereidheid om op
deze wijze verder te blijven samenwerken niet direct een evangelische
onbaatzuchtigheid wordt vereist. Wil ze echter door Kongo aanvaard
worden (en een terugkeer tot een goed begrip van zijn eigenbelang
zal Kongo deze samenwerking doen aanvaarden), dan zal ook deze
geremunereerde hulpverlening niet op bilaterale akkoorden tussen België en Kongo moeten steunen, doch op multilaterale overeenkomsten
-
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onder controle van de Lino, hetgeen de enige mogelijkheid is om elke
schijn van economisch imperialisme te vermijden. Het fameuze
„Vriendschapsverdrag'', dat op de vooravond van de Onafhankelijkheid nog getekend werd, deed dit niet. Het was zuiver bilateraal en gaf
aanleiding tot de verdenking vanwege de Kongolezen (en tot de hoop
bij de Belgen), dat België zijn meerderheidspositie en een niet te onderschatten invloed zou bewaren.
Meer moed en edelmoedigheid dan van de economische en financiële
groepen wordt reeds gevraagd van de „losstaande" t e c h n i c i:
leraren, doktoren, zelfstandige ondernemers enz. Zij hebben een strikt
recht op l jf elke veiligheid, bestaanszekerheid, juridische bescherming,
ook voor vrouw en kinderen. Maar zelfs als die verzekerd worden, zal
ook deze groep „geinternationaliseerd" moeten worden, d.w.z. niet
louter juridisch, maar resoluut en loyaal ingeschakeld in de technische
hulp van organismen als Unesco enz.
De Belgische gemeenschap dient echter nog een grotere edelmoediger
heid op te brengen. Een duidelijk onderscheid moet gemaakt worden
tussen de geremunereerde hulp en de onbaatzuchtige
hulp. Als staat heeft België in het verleden, op enkele uitzonderingen
na, nooit enige belangeloze financiële hulp van substantiële aard aan
Kongo gegeven. Het is van kapitaal belang, nu in te zien en aan te
nemen dat deze gratis hulpverlening voortaan meer dan ooit nodig is.
De Belgische volksmentaliteit is in de laatste jaren verschrikkelijk egoïstisch geworden, en psychologisch zal het ontzettend moeilijk zijn, zelfs
een redelijke edelmoedigheid van haar te vragen. Des te moeilijker
wordt dit natuurlijk na de recente bejegening vanwege de Kongolezen.
Bovendien stelt zich het probleem van de juridische en technische voorwaarden waarop zulk een belangeloze hulp kan verleend worden. Ook
deze hulp zal slechts mogelijk zin in samenwerking met internationale
organismen, zodat wij er zelfs het monopolie, de autonome beschikking,
en dus ook alle mogelijke zelfvoldoening van prijsgeven. Al deze moeiljkheden zijn echter te overwinnen als we maar overtuigd zijn van de
noodzaak en de plicht om het onderontwikkelde en thans geteisterde
Kongo totaal belangeloos te steunen, ook ten koste van gevoelige offers
in de eigen huishouding en levenswijze.
Ten slotte gaan onze gedachten naar de Kerk in Kongo. Haar genereuze toewijding in het verleden en in de toekomst kan niet in twijfel
getrokken worden, maar zal voortaan ook van elke schijn van ,,Belgicisme" moeten gezuiverd blijven. De relatief behoorlijk gevorderde
afrikanisering van de clerus is een beur-ijs dat de Kerk het met deze eis
ook in het verleden reeds ernstig gemeend heeft. Wel kan men zich
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afvragen,
vragen, o f zij haar onderwis niet te uitsluitend gericht heeft op het
vormen van de eigen clerus. Voor zwarten die geen priester wilden
worden was er tot voor kort geen volledig middelbaar onderwijs. De
fantastische inspanningen van de Kerk op het gebied van het lager
onderwijs waren ingegeven door de bezorgdheid om in wijze geleideljkr
heid een harmonisch onderwijssysteem uit te bouwen ten bate van het
gehele. langzaam opgroeiende volk, maar de vraag is, of de Kerk, na de
enorme versnelling van de emancipatiebeweging in de naoorlogse jaren,
tijdig het inzicht heeft gehad om haar „mentaliteit" en methoden ook
te veranderen in de richting van een geïntensifieerd hoger onderwijs
voor leken. Wat hier ook van zij, in de ogen van vele Kongolezen, met
name van de huidige machthebbers, heeft de Kerk zich gevaarlijk met
het Belgisch koloniaal systeem vereenzelvigd. Het gevaar van een fanatiek antiklerikalisme is al lang niet meer denkbeeldig. Radicaal en
evident zal de Kerk in Kongo zich van elke Belgische „collaboratie"
dienen te distanciëren en samen te werken met het nieuwe gezag. Dat
aan deze samenwerking grenzen zijn, heeft de dramatische oproep van
Mgr. Malula op 19 juli 11. krachtig bewezen. Zelfs indien de orde en
het recht worden hersteld, staat de Kerk voor een zware opgave, die
echter ook een unieke kans is. Het artikel van Alioune Diop, dat wij
twee jaar geleden publiceerden 3 ), ving aan met de woorden: „Ik heb
steeds geloofd dat het drama van de Afrikaanse cultuur nooit zijn ont
knoping zou vinden tenzij in en door het Christendom".

-

3)

Alioune Diop, Kolonisatie en Cultuur in Streven, maart 1958, pp. 10-16.

De Moeder Gods in het Heilsplan
M. BRUNA

IT onderwerp 1 ) heeft vroeger vooral gegolden, en geldt nu vaak
nog, als typisch punt van controvers tussen reformatorisch denkende christenen en katholieken, en het roept vaak een zee van tegenstrijdige gevoelens wakker. Gelukkig heeft de groeiende oecumenische
gezindheid aan beide zijden nu ook een vorm van gesprek mogelijk
gemaakt, waardoor men langzaam tot beter onderling begrip komt.
Om maar één symptoom te noemen: op zondagavond de radio aanzettende hoorde ik de vorige winter toevallig een voordracht over
Maria van prof. van Stempvoort te Groningen voor de NCRV, zo
irenisch en objectief, als enkele tientallen jaren geleden geheel onmogelijk moest heten.
Hier volgen dan een aantal korte beschouwingen, niet in de laatste
plaats bedoeld als „meditatie", en tevens vrijwel geheel in positieve
zin gehouden. Het onderwerp is toch ook te mooi en te diep om daarover dadelijk te gaan strijden; dit is zeker niet in „mariale" geest.
Verder heb ik zoveel mogelijk getracht op bijbels fundament te blijven.
Als uitgangspunt kies ik een citaat van Max Thurian, theoloog van
Taizé het bekende klooster van reformatorische broeders in Bourr
geput uit een rapport dat deze destijds opstelde voor
gondië 2
„Faith and Order" van de Oecumenische Raad (thans Wereldraad)
van Kerken. Het luidt: „Maria is aanwezig in de Schrift en in de Kerk
in haar bidden en liturgie — aan het hoofd van de stoet onzer voorouders die in de hemelen opgetekend staan, als moeder van God en
eerste christin; om bemind te worden en ons zo te voeren tot de liefde
van Christus, nagevolgd te worden en zo te leiden tot de navolging
van Christus, om gelukzalig en gezegend genoemd te worden en zo te
voeren tot de lof Gods, tot dankzegging, tot „Magnificat" ~~ zij die
met geheel de Kerk door de heilige Geest onze voorspraak is bij haar
Zoon, onze enige Middelaar".
Een eenvoudige, maar bijzonder mooie en diepe tekst, geheel steunende op de H. Schrift en de oude christelijke tradities, zoals die tot
ons gekomen zijn in geschriften, kerkelijk gebed en liturgie in het al-

D
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1) Dit artikel is bewerkt naar een inleiding, gehouden voor een oecumenische
kring, te Mamelis-Vaals in mei 1960.
2) Cfr. Stre ven, november 1959, pp. 180-182.
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gemeen. Ik wijs in dit verband even op het oud-christelijke beginsel
( dat vroeger ook wel eens in onze gesprekken naar voren kwam) :
lex supplicandi — lex credendi. Inderdaad heeft blijkbaar reeds in zeer
oude tijden niet alleen de Bijbel op zich, maar hebben ook andere en
zelfs meer levende vormen waarin het Woord wordt verkondigd (met
gebruikmaking van de Schrift) gegolden als betrouwbare bron en
norm voor het Geloof der Apostelen.
De benaming „moeder Gods" doet dadelijk de gedachten teruggaan
naar het Concilie van Efese in 431, toen duidelijk werd uitgesproken
( tegen Nestorius, die de Zoon zag „wonen" in Maria's zoon, de mens
Jesus) dat deze titel waarlijk Maria toekomt. Ook bleek toen duidelijk,
hoezeer haar persoon raakt aan het hart van het Christenvolk: na afloop
van de zitting die deze historische uitspraak deed, haalde het gehele volk
juichende en met fakkels de bisschoppen af en droeg hen rond in onr
beschrijfelijke geestdrift roepende: „Theotokos, Theotokos. Slechts
een soort massa-psychose? Dat kan men niet zeggen van de beraadslagingen der bisschoppen en theologen, waarvoor Cyrillus van Alexr
andrië bij de aanvang van het concilie de gevoelens vertolkte: „Gegroet, Maria, moeder Gods, maagd en moeder, draagster van het
licht, ongeschonden vat .... Gegroet, Maria, moeder Gods, door wie
elk gelovig gemoed gered wordt".
In ons aanvangscitaat wordt Maria genoemd „moeder Gods en
eerste christin". Met de tweede titel wordt kennelijk bedoeld: „eerste
der gelovigen van het Nieuwe Verbond"; men kan hier teruggrijpen
op Luc. 1, 26-38: het steeds opnieuw ontroerende verhaal van de
boodschap des engels. Ook is het niet gezocht een parallel te trekken
met Abraham, „vader der gelovigen" in het Oude Verbond, dat juist
bij de boodschap in Nazareth tot een hogere vorm werd getransponeerd. Maria zelf heeft dit zo begrepen, zoals blijkt uit de opvallende
vermelding van Abraham „onze Vader" aan het einde van de lofzang,
die zij deed horen bij haar bezoek aan Elisabeth. En mag men het ook
niet zo zien, dat het „zalig zij, die geloofd heeft" van haar nicht (Luc.
1, 45) was als de vonk, die haar stille overwegingen over het grote
Verlossings~gebeuren, onder machtige aandrang van de heilige Geest,
deed uitslaan tot de brand van het Magnificat? Als uit de keel van een
nachtegaal die stem gaf aan het Heelal.
Eenvoudig geloof, zonder aarzelen valt bij Maria het eerst op; verder was zij niet roekeloos, maar wetende aan Wie zij zich overgaf, en
tenvolle beseffende dat ook deze overgave zelf geheel en al berustte
op een gave Gods. Hier was duidelijk voorbestemming van de Eeur
wigheid uit. En toch ook echt gelóóf : in clair-obscur, spel van licht en
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duister in de hoogste zin, als uitgangspunt ook voor verdere geestelijke
groei met vaak steeds groter intensiteit van duisternis, eenzaamheid en
lijden, en daarnaast stijgende vrede, vreugde en jubel. Oer-beeld van
de grootse ziel-dialectiek der mystieken.
Deze „dialectiek" ligt ook al duidelijk vervat in de titel Theotokos:
moeder Gods. Jean Guitton (katholiek leek-theoloog) zegt in de bundel van opstellen over de maagd Maria, verzameld door Abbé Paul
Couturier (D^ialogu^e sur la Vierge, Lyon 1950) terecht dat in deze
term zelf al de moeilijkheid voor ons begrip vervat ligt van samengaan
der geestelijke realiteiten „Virgo in tempore" en „Virgo in aeternitate", de in-de-tijd-staande Maagd en die welke in eeuwig perspectief
verschijnt. Zelf merk ik hierbij op: tevens mysterie-moeilijkheid gel'dende voor het theologisch begrip, maar die zich ook vanzelf : ,uit-werkte" in de devotie, die wel eens moest gaan „wankelen" bij zulk
een duizelingwekkende „spanning". Maar die ook komen kan tot
groot ontzag voor het Heilsplan, tot een „nun seinmal nicht mehr zu
dammende Freude an der Kühnheit Gottes, da er, der Höchste, sich an
die Demut der geringsten ergibt" (aldus de benedictijn Lochbihler in
Una Sancta 1955, Heft 4).
,

In elk geval was, in en door de volheid van genade, Maria's „fiat"
absoluut, en bleef dit in onwankelbare trouw voortleven. God heeft
hierbij ook tijdig de „bakens" gegeven waarop zij verder kon gaan in
zielegroei, terwijl zij onophoudelijk dat wat zij reeds wist „overwoog
in haar hart" (Luc. 2, 19). Zoals daar waren: de woorden van Elisar
beth, het gebeuren en het verhalen van de herders te Bethlehem, het
bezoek der Wijzen uit het Oosten, de profetie van Simeon bij de opdracht in de Tempel, Jesus' woorden bij de wedervinding in de Tem'pel en Zijn optreden en uitspraken bij de bruiloft te Kana. Hierbij
heeft zij ook steeds beter leren begrijpen dat, bij alle grootse en verrukkende geestelijke perspectieven die zich langzaam voor haar beschouwing ontvouwden, zij ook steeds meer deel zou krijgen aan een
toekomstig groot Offer-gebeuren, aan Zijn Kruis.
In dit verband geven we enkele citaten van Pasteur de Saussure te
Lausanne (een calvinist; de citaten te vinden in bovengenoemde Dialogue) . Over de tijd voor Bethlehem zegt deze: „Maria had als meisje
geen andere bruidsschat dan haar goede naam, maar om Uw moeder
te worden, o Heer, gaf zij deze prijs voor het gehele stadje en zette
haar verloving op het spel". Zo groeide zij steeds in offer-bereidheid
en -houding, tot onder het Kruis de --r langzaam voorbereide ^-- totale
verzaking ten-einde-toe werd gevraagd: „omdat zij, U verliezend,
haar gehele Leven verloor, zij die, om U te winnen, alles op het spel
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had gezet". — Ook hier denkt men vanzelf terug aan Abraham bij het

offer van Isaak. — De Saussure werkt dan verder op treffende wijze
de parallel uit tussen Maria, de nu volkomen arme, ontledigde vrouw,
en de Kerk, wat ook een oud-christelijk gegeven is. „De heilige maagd
die zichzelf altijd kleiner maakt om U te doen Groeien blijft de beste
inspiratrice van de Kerk ...". In verband met de Kruiswoorden tot
Maria en Johannes (Jo. 19, 26.27) worden dan de gevoelens van de
schrijver verder vertolkt: „en omdat op het Kruis ik het ben die sterf in
U, blijft zij, die toen vlak bij U bleef nu ook vlak bij mij; vlak bij ieder
van ons die met U sterven; in haar was belichaamd de aanwezigheid
van Uw Kerk, moeder der gelovigen. Zij omvat met haar tedere liefde
onze doodsstrijd als christenen, en het is aan ieder van Uw beminde
leerlingen dat Gij haar als moeder geeft".
Zo bleef Maria de grote Geloofs-heldin, ten einde toe, „tegen alle
hoop in". In het licht van haar grote geloof moet men ook wel lezen
Luc. 11, 27.28 (en 't verwante Luc. 8, 19-21, evenals Mt. 12, 46-50) .
„De „afwijzing" door Christus van zijn moeder bevat inderdaad een
,negatief" element, dat zich richt tegen een nog te zeer door zinnelijke
factoren (zoals sentimentaliteit) beheerst vereren van haar Moederschap, maar ook wijst Hij toch wel zeker op de eminente waarde van
Maria's geestelijk moederschap, de vrucht van haar geloof. De tegenstelling tussen de twee opvolgende teksten moet dan ook niet worden
verstaan in de zin van een óf-óf, maar (zoals wel eens meer bij exegesen voorkomt) in de zin van èn-èn. Guardini zegt hierover: „Er is een
woord, dat aantoont, hoe diep de Heer met haar verbonden was. Eens
staat Hij midden onder de menigte en spreekt. Plotseling verheft een
vrouw haar stem: „Zalig de schoot, die U gedragen, en de borsten, die
U hebben gezoogd". En Jesus antwoordt: „Zalig eerder, die luisteren
naar Gods woord, en het beleven". Is het niet of Hij opeens uit de ru
moerige drukte verwijderd is? En gaat het niet door zijn ziel als een
diep klokgelui, als was Hij te Nazareth en zag Hij zijn moeder?" (in:
De Heer, Ned. vert.) .
Opvallend is de sobere rol, de neventi -taak van Maria in de Evangeliën en Handelingen. Toch vindt men bij Lucas, en bij goed lezen
ook in het Johannes-evangelie, nog heel wat „mariaals" in de vorm van
feiten, maar ook achtergronden hiervan, en weerklank ervan in Maria's zieleleven. Het best zijn deze teksten wel o.i. bemediteerd door
Romano Guardini in het hoofdstukje „De Moeder" van zijn reeds genoemde boek, dat juist door zijn soberheid en bijbelse fundering niet
„ontwijdt", zoals langere beschouwingen wel eens dreigen te gaan
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doen — zo goed als het storend is wanneer men bij een groot kunstwerk
een lange commentaar moet aanhoren ...
Dan volgen bij zeer oude theologen uit de tweede eeuw al gedachten,
die het begin vormen van een „Mariologie", een Maria-leer. De wijsgeer-martelaar justinus (gest. ong. 165) en Irenëus van Lyon (de bisschop-martelaar die ons nog meer grote gedachten naliet, gest. ong.
200) betitelen Maria als „de nieuwe Eva". Irenëus zegt: „Wat de maagd
Eva door haar ongeloof had gebonden, heeft Maria ontbonden door
haar geloof". Het zijn enkele symptomen, maar die toch veelzeggend
mogen heten, gezien de schaarse gegevens die we in het algemeen over
de tijd onmiddellijk na de apostelen bezitten. Enkele eeuwen later, bij
Efrem de Syriër bijvoorbeeld en bij Augustinus vinden we verder reeds
duidelijk uitgesproken, dat de moeder Gods zonder zonde geweest moet
zijn.
Maar dan leven we al in de tijden van de grote christologische strijd
der vierde en vijfde eeuw, waarin op de bekende oecumenische Concilies der Keizerperiode zo belangrijke theologische inzichten worden geformuleerd. Onmiddellijk en onvermijdelijk gevolg hiervan was, dat in
het denken der godgeleerden en de godsvrucht van 't christenvolk (dat
overigens zich toen ook voor de ontwikkeling der leer vaak hevig interesseerde) de moeder Gods een groter plaats ging innemen. De persoon van Maria neemt hier inderdaad als 't ware een „sleutelpositie"
in: overweging van haar zichtbare taak, haar „sacrament zijn" (als men
dit woord in de oorspronkelijke, ruimere betekenis opvat) heeft toen
het theologisch denken behoed voor overdreven spiritualistische tendensen. Haar door God zó gewilde persoonlijkheid en taak „overwon
ketterijen", zoals reeds duidelijk werd uit de reeds vermelde Theotokosr
uitspraak te Efese in 431. — En ook later was het vaak zo!
De bekende lutheraanse theoloog Hans Asmussen zegt hierover, dat
als men Maria vergeet vaak nabij is „de dweperige overdrijving, die
een zuiver geestelijke geschiedenis aanneemt, een geschiedenis waarin
voor het Oude Testament die opeenvolging van geboorten onbelangr
rijk wordt, waaruit de Heiland der mensen voortkwam, ~ een ge~
schiedverloop, waarin voor het Nieuwe Testament de Kerk als navolgster van Maria eveneens min of meer onbelangrijk wordt, als zou de
Heilige Geest zonder de maagd, die geen man bekende, van boven af
geboorten doen plaatsvinden". Verder zegt hij: er is nu zeker gevaar
ontstaan dat men de lof van een mens gaat bezingen, waar men van
God zou moeten zingen. „Maar wie het omwille van dit gevaar nalaat
de heerlijkheid van het mens-zijn te bezingen, omdat God zich in dit
mens.-zijn zo heerlijk heeft geopenbaard, die komt nooit op volle ge-
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loofs-hoogte. Want hij vergeet, dat Christus werkelijk in het vlees gekomen is, en ziet ervan af de Verlosser in het vlees te bezingen. Be.
zingt men hem echter in het vlees, dan straalt van de lof, die men Hem
brengt, meer dan één straal op het vlees zelf, waarin Hij verschenen is"
(in: Maria, die Mutter Gottes, Stuttgart 1950, p. 27 en 32) .
Hoezeer in Maria op de meest onmiddellijke, volop vitale wijze de
heiligende taak van het geschapene in het Heilsplan zichtbaar is geworden, wordt mooi gezegd door Louis Bouyer: „Door het volmaakte
antwoord van Maria's geschapen initiatief aan het initiatief van de
Schepper wordt de mensheid opnieuw geheel en al zoals God haar had
gewild, en door dit te doen brengt zij ook ter wereld het volmaakte rem
sulfaat van de samenwerking tussen God en de mensheid: de God~
mens". Men vindt hier een harmonisch motieven-spel dooreengeweven
als bij een stuk prachtige muziek (in: Le Culte de la Mère de Dieu,
Chevetogne 1954) .
Asmussen wees in bovengegeven citaat op een gevaar, dat in Mariaverering schuilt. Ook de katholiek denkt bijna steeds wel zo zuiver en
evenwichtig dat hij de lutheraan hierin bijvalt, want ook hij is ervan
overtuigd dat Maria àl haar gaven en glorie dankt aan God, aan de
kracht van Christus' bloed, en van diens offer-gehoorzaamheid in het
algemeen, die haar reeds „doordrong" op het ogenblik dat zij Hem
ontving. Prof. Groot formuleerde het destijds aldus: „Het zonder Mij
kunt gij niets doen vindt ook volledige katholieke bijval. Mag ook de
ongelijkwaardigheid van Maria jegens Christus daarom wel eens te
gemakkelijk door katholieke marialogen als vanzelfsprekende veronder~

stelling zijn uitgesproken, mag de schijnbare achteloosheid, waarmede
dit geschiedt, wel eens grond hebben gegeven aan het protestantse vermoeden, dat de ongelijkwaardigheid toch niet volkomen serieus ge~
eerbiedigd wordt, feit is, dat de radicale onderschikking van Maria aan
Christus, haar verlost-zijn in alles wat zij denkt en doet, constante overtuiging van alle katholieke theologen is en constante inhoud der mariale
dogmata, zoals met name uit de geschiedenis rond het dogma der Onr
bevlekte Ontvangenis duidelijk kan blijken" (Het Schild, 1958, p. 160) .
Wanneer dit besef in sommige gebeden en preken wel eens op de
achtergrond raakte, is dat niet volgens de wil der Kerk. En als fundament is het er impliciet altijd (abnormale gevallen daargelaten) : ook de
in protestantse ogen meest „overdreven" Maria'-vereerder baseert zijn
verering geheel en al op het moeder-Gods-zijn der maagd van Nazareth, en zal ook — als men hem dit op de juiste manier vraagt — zeggen dat dit voorrecht puur genade is.
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De lofzang van Maria, het ,,Magnificat", die een zo zuivere hymne
van lof genoemd moet worden, klinkt dan ook elke dag in het koorgen
bed van vele tienduizenden kloosterlingen op een der hoogtepunten der
liturgie, na de Vespers. Dit subliemste der gezangen past geheel en al
in de klassiek-liturgische sfeer, waarvan lof en dank de hoof ddoelein-den vormen. In dit verband citeren we enkele passages uit het Verslagboek der Liturgische Dagen te Maria-Laach in 1954 (Laach;er Heffe.
XV, 1954) ; hierin treft ons tevens de traditionele visie, dat Maria de
gehele Kerk vertegenwoordigt ook in haar lofprijzing van God. — Een
der sprekers citeert Rupert van Deutz die in de twaalfde eeuw schreef
dat bij de lof Gods „de stemmen van het zo grote en verbreide Lichaam
der Kerk in de ene ziel van de uitverkoren en enige geliefde Christi,
namelijk van Maria, verenigd en verzameld zijn" (p. 16) . En verderop
lezen we: „Maria ontkomt niet aan haar bestemming van schepsel, wat
zeggen wil dat ook zij, dat zij vooral, slechts bestaat voor de glorie van
God. Dat zij geschapen is om Hem te loven". Maar dan op eminente
wijze: „Als Christus de toon aangeeft voor de hemelse Liturgie, dan is
de Maagd daarin de voorzangster, en haar stem verrukt meer dan enige
andere het hart van God" (p. 107) .
Dus tevens in volkomen afhankelijkheid van pure genade. In hetzelfde Verslagboek vinden we daarover treffende uitspraken, zoals: „Wat
het mariale element in het mystieke Lichaam van de Heer --- dat is de
bruid-Kerk --- geheimzinnig vervult, is niet een Maria-leven, maar het
ons als genade geschonken leven Christi, het „hagion pneuma" waardoor ook Maria zelf leven ontvangt" (p. 21) . Daarom ook zal het
leken-dom in de Kerk, dat met recht in Maria het onmiddellijke voorbeeld voor eigen houding mag zien, nooit mogen vergeten dat het
wezen van deze mariale houding de betrokkenheid op Christus is. „Een
Maria-verering, die niet tot Christus zou voeren, zou zichzelf tegenspreken. Want het mariale bestaat juist in de openheid naar Christus,
waarin de verlossing plaatsvindt".
Zulke gedachten werden ook duidelijk uitgesproken in een document
van officiële allure van hetzelfde „Maria-jaar" 1954. Namens Paus
Pius XII schreef toen Mgr. Montini, toen nog staatssecretaris, thans
Kardinaal-Aartsbisschop van Milaan, een brief aan het Liturgisch Congres te Vicenza, waarin o.a. wordt gezegd: „De Liturgie is niet alleen
een leerstoel der dogmatische waarheden, maar ook en vooral school
van heiliging en het hoofdmiddel van onze inlijving in Christus. Daarom moet de verering der Maagd, waar nodig, teruggebracht worden
tot haar eigenlijk doel; zij moet haar eigenlijke taak weer gaan vervul--
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len: een weg tot Christus te zijn —. Iedere andere vorm van Maria
devotie, welke niet voldoende in deze zin zou worden opgevat, zou
noodzakelijkerwijze in gebreke blijven. ---- De vurige liefde tot Maria
moet worden opgevoed en geregeld volgens de geest der liturgie; dan
zal onze verbondenheid met de moeder Gods zich ook niet uitputten
in een oppervlakkige sentimentaliteit of in bedrukt en zelfzuchtig vragen om hulp in ogenblikken van nood" (enigszins samengevat; tekst in
Oss. Rom. 23-7-'54).
Als een der kortste maar mooiste commentaren bij het Magnificat
citeren we tenslotte het woord van Pasteur de Saussure: „Maria's enige rol was: het Amen uit te spreken op Gods glorie". Wel zal een
katholiek hierbij graag ook denken aan Maria's „sacramentele" rol,
maar dat vormt tenslotte geen tegenspraak: want ook deze strekt tot
een hoger einddoel: de eer Gods.
Beschrijving van de verdere ontwikkeling der Mariologie laten we
achterwege; het zou te ver voeren, en het meer meditatief karakter van
deze inleiding schaden. Wel willen we er met Pinsk (in de reeds geciteerde Laacher Heffe, p. 61-62) op wijzen, dat in een der oudste meest
officiële en onverdachte kerkelijke documenten, zeker ook van eminente
dogmatische waarde, namelijk de Ordo Missae (vaste Mis-gebeden) ,
Maria maar op enkele plaatsen wordt genoemd, echter op een wijze
die toch een groot „impliciet" belang aanduidt in het kader der gehele
„hemelse liturgie" en genadetoedeling. Maar feitelijk is de formulering
opvallend sober en terughoudend, zozeer dat sommige zeer vurige lofredenaars op de moeder Gods, als het een ander document betrof, dit

wel als „mariaal minimalisme" zouden doodverven. Pinsk merkte dan
ook op dat na het schrijven van Mgr. Montini (zie boven) de vraag
gesteld kan worden, of een terugvoeren van mariale vroomheid in de
richting der liturgie niet nodig begint te worden.
Zeker is echter ook dat de zgn. „moderne" katholieke theologie, die
zich graag op zeer oude en patristische bronnen oriënteert, niet bij dit
stadium is blijven staan, maar ook haar deel bijdraagt tot een verdere
uitbouw der Mariologie. Maar dan streeft men naar een gezonde ont-wikkeling, die slechts verder ontvouwt wat „in knop" al in oudere gem
gevens besloten ligt, en het versnipperde en tevens vaak rhetorisch
overdrevene vermijdt, dat sommige „mariologen" later hebben doen
horen. Men bedenke in dit verband, dat wat in een preek soms nog geduld kan worden (zoals wanneer Maria's „fiat" als een soort hoofdoorzaak van ons heil wordt voorgesteld) zeker niet op een of andere
wijze de leer mag binnensluipen ... Hiervan zijn theologen als Karl
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Rahner en Schillebeeckx zich ook genoeg bewust; bij hen vindt men een
voorzichtig en sober denken, dat slechts op grond van authentiek christelijke gegevens verder tracht te gaan.
Men kan de beschouwingen van moderne katholieke theologen vooral door vier „titels" typeren, die Maria's eminente plaats in het Heilsplan aanduiden — titels die het Theotokos telkens op enigszins andere,
maar elkaar onderling aanvullende wijze belichten. Maria dan wordt
vooreerst gezien als „eerste der gelovigen", en dus ook volgens Gods
plan: „moeder der gelovigen" in het Nieuwe Verbond. — Ofwel men
betitelt haar als de ,,geheel-en-al-verloste", waaruit dan haar bijzon~
dere begenadigingen als vanzelf volgen (Karl Rahner, Schillebeeckx) .
Ook kan men vooral uitgaan van het patristische en reeds voorrpatristische „nieuwe Eva, tevens beeld der Kerk" — zoals we reeds zagen.
Tenslotte ziet Th. Sartory OSB haar vooral als „Zeugin göttlicher
Mysterien". 3 ) Dit alles wordt gezien als gedragen door een bijbels
fundament, waarbij men aanknoopt niet alleen aan woorden, maar ook
aan feiten uit de Evangeliën. Op grond hiervan wil men een verdere
ontplooiing der leer, die zich reeds aftekent, zo helder mogelijk (maar
ook in eerbied tegenover het onuitsprekelijke) onder woorden brengen.
Dit mag dan niet meer zijn dan een neerslag van het „leven der Kerk",
zoals zich dit feitelijk uit en steeds heeft geuit in het levend geloof s ►bewustzijn der Kerk Christi, in haar liturgie, theologie en leergezag ^-en ook in de volksdevotie, als men zich tot de kern hiervan bepaalt.
Want zeker is ook dat juist in deze volksdevotie soms gevaren zichtbaar werden en nog worden. Er is wel eens onevenwichtigheid en
overdrijving, tot in gebedenboeken en populaire tijdschriften toe, en
het lijkt me niet gewenst, afwijkingen te vergoelijken, nog minder ze te
verdedigen. Anderzijds kan veel f eitelij ks vergeven worden omdat hier
het hart spreekt, en dit vaak zijn woorden niet zo afweegt ... God
heeft 't blijkbaar ook zo gewild, dat op de natuurlijke grondslag der
door Hemzelf ingeschapen moederliefde en liefde-tot-moeder harmor
nisch werd geënt deze hogere liefde in de sfeer van het Godsrijk. Maar
theologische bezinning hierop in minder bewogen sfeer blijft steeds nodig!
Dit begreep reeds zeer goed Petrus Canisius, de grote contra-refor
mator. Hij schreef over de Maria-verering zijner dagen dat sommigen
,,bijgeloof en afgoderij bedrijven in plaats van echte cultus, en de grenr
zen tussen God en Maria over het hoofd zien". Zelfs gewaagt hij in
dit verband over „het zaaien, door de Satan, van onkruid tussen de
tarwe ...". (In: „De Maria Deipara") .
-

3)

Zie: Gesprách zwischen den Kon f essionen, Fisc'her-Bi cherei, 1959, pg. 89-93.
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--- Tot besluit geven we nog enkele gedachten van een heilige, die
kort voor onze periode leefde, en in dit opzicht duidelijk „moderner"
was dan velen om haar heen. Theresia van Lisieux heeft o.a. geschreven: „Men moet over Maria geen onwaarschijnlijke dingen zeggen, of
dingen waarover men niets weet — haar werkelijk leven naar voren
brengen zoals het Evangelie ons dat doet zien, niet haar vermoedelijk
leven". Verder wijst de heilige Carmelites erop, dat we haar verborgen
deugden moeten bewonderen, en zeggen dat zij „als wij uit geloof
heeft geleefd, en daarvoor bewijzen uit het Evangelie aanhalen, zoals
Luc. 2, 50: „Zij begrepen niet wat Hij hun zeide" — ". En in een gem
dicht tegen het einde van haar leven lezen we: Maria heeft de Heer
moeten zoeken „verstoken van helder licht". Gods plan was het dat zij
doorleefde „duisternis van Geloof en het grootste karteleed" (citaten
naar Una Sancta 1956, Heft 4, p. 212) .
En we eindigen van harte met een citaat van Max Thurian, onze
broeder uit Taizé, die de maagd van Nazareth tot voorbeeld stelt voor
werkers op oecumenisch gebied: „Zij geeft ons ook het geheim van
onze houding als christenen tegenover het mysterie der eenheid, die
menselijk gezien onmogelijk lijkt te zijn: „Hier ben ik, dienstmaagd des
Heren, mij geschiede naar Uw woord" (in Echo-Liberté, Jan. 1951) ".
Inderdaad; we voelen ons tegenover de feitelijke verscheurdheid onder de christenen, en tevens geraakt door het goddelijk appèl tot eenheid, geneigd te zeggen: „Dit is onmogelijk". We mogen wèl met Mam
ria vragen: „Hoe kan dit?", maar moeten ons verder slechts bereid
weten te houden, in duisternis van geloof, in volkomen ootmoed en
offerzin.

Kongo-crisis
en Belgisch openbaar leven
L. CLAES

D

E Kongo-crisis en haar weerslag in België heeft op een scherpe
wijze enkele constanten van het Belgisch openbaar leven en van
het Belgisch volkskarakter belicht. De grote lijnen van het verloop dezer crisis volstaan hier voor enkele kanttekeningen bij een constatering
welke wij einde juni voor het augustusnummer van Streven deden: de
Kongolese evolutie „heeft de Belgen opmerkzaam gemaakt op het pri
maat 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 den dag heeft gelegd" 1
Temidden van het gedruis van stellingnamen en commentaren in heel
de wereld (die in ons land tot groot scepticisme hebben geleid over de
ernst van de wereldpers en over de mogelijkheid van een goed geïnformeerde wereldopinie) heeft de redacteur voor Afrikaanse aangelegenheden van het Britse zondagsblad The Observer, Colin Legum, de
verwijderde oorzaken van de crisis, de „Background to Disaster", teruggevoerd tot de afwezigheid in België van een actieve publieke opinie
over de Kongolese politiek. Legum citeert het officieuze agentschap Inforcongo van enkele tijd terug: „The Belgians prefer administration to
politics", en voegt er aan toe dat de Belgen zich nooit zo bewust geweest zijn van het bestaan van hun Rijk als op het ogenblik waarop zij
het verloren, „en zij verloren het tenslotte omdat er geen geïnformeerde
opinie was, tenzij die welke werd geleverd door Inforcongo".
Natuurlijk was niet alleen Inforcongo verantwoordelijk voor het
„image d'Epinal" dat over Kongo werd opgehangen, en het nadeel van
al die euforistische gemeenplaatsen over het beschavingswerk, gestoffeerd met statistieken over koperproduktie, scholen, wegen en hospitalen, was niet zozeer dat aan dit alles gewoonweg geloof werd gehecht
( daarvoor zijn de Belgen als oud volk te sceptisch, en overigens ook te
kritisch tegenover de overheid) , maar wel dat zij een werkelijke belangstelling voor Kongo in de weg zaten en een brede discussie over de
Kongolese evolutie verhinderden. Erger dan het paternalisme dat ons
meestal wordt verweten, was de onverschilligheid, die maakte dat
Kongo behandeld werd als een natuurreservaat van de politiek, dat geen
) .

1

2

) L. Claes, Waarom blijft België achter? in Streven, aug.-sept. 1960, pp. 1001 1007.
-
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belangstelling kon opwekken, omdat die slechts ontstaat tegenover een
reële wereld van spanningen en problemen.
Vijf jaar geleden bracht bijna niemand de geestelijke inspanning op
om zich af te vragen of de evolutie van de vroegere koloniale gebieden
in Azië en Afrika geen parallel en weerslag zouden vinden in dit natuurreservaat. De hevige discussies over de colour-bar in Zuid-Afrika
en elders vonden zelfs geen verlenging in de bevestiging dat in Kongo
een dergelijke colour-bar niet aanwezig was; het probleem werd gewoonweg niet gesteld 2 ) , en wanneer de vraag werd voorgelegd aan een
koloniaal, zag deze er slechts een teken in van het volledig onbegrip
dat diegenen aan de dag leggen die niet in Kongo geweest zijn of
geleefd hebben.
Zoals een reële voorstelling over de huidige Kongo ontbrak ook een
historische background. Over de geschiedenis van Kongo waren luxueuze en onleesbare boeken voorhanden, maar zij gaven geen informatie
bijvoorbeeld over de zware spanningen die de kolonie tijdens de tweede
wereldoorlog heeft gekend; het roemrijke taf reel dat van de „force pur
blique" werd opgehangen werd nergens verstoord door de vermelding
dat de veldtocht tegen de Italianen in 1941 geen enkele dode in gevechtshandelingen had gevergd, en evenmin door het verhaal van de
opstand van deze weermacht in Luluaburg, waarvan de onderdruk
king wél tientallen doden (aan de executiepaal) kostte.
Voor onze beschouwing dient slechts een parallel onthouden te worden. Ook over het moederland, over België zelf, ontbreken een reëel
beeld van de feitelijke verhoudingen en een geschiedenis van het recenr
te verleden hetgeen de Kongolese leiders overigens niet verhinderd
heeft occasioneel maar pertinent te verwijzen naar de positie van de
Vlamingen in België, naar de vormloosheid van de hoofdstad, en zelfs
naar de duistere bladzijden van de bevrijding in 1944. Het ontbreken
van een publieke opinie over Kongo was eigenlijk een onderdeel van
het tekort aan een publieke opinie over België zelf, namelijk over de
fundamentele problemen.
De niet fundamentele problemen (we bedoelen de problemen die
voor België waarschijnlijk niet en voor Kongo zeker niet fundamenteel
waren) werden sedert een vijftal jaren wél naar Kongo geëxporteerd:
de syndicale, ideologische, partijpolitieke en linguistische tegenstelling
gen. Wij zullen ons er wel voor wachten over deze verschillende acties
in Kongo een oordeel uit te spreken. Men kan aannemen dat ook daar
2 ) Enkele voorzichtige pogingen om het probleem onder de aandacht te brengen niet
te na gesproken. Cfr. b.v. K. Van Oeteren, Colour-Bar en Belgisch Kongo in Streven,

februari 1955, pp. 443-445.
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de arbeidersbelangen moesten verdedigd worden, en dat een neutraal
milieu op school en elders moest geschapen worden voor de Kongo.lezen die niet in het christendom waren opgenomen of opgenomen
bleven. Het lag echter voor de hand dat deze acties, met hun reacties,
overgebracht in een heel ander milieu, zijdelingse en onverwachte gevolgen moesten meebrengen, die met politieke zin hadden -kunnen vermeden worden. In plaats van deze acties te critiseren willen wij hier liever een ogenblik aan autokritiek doen, namelijk betreffende het Vlaamse
streven naar een taalstatuut in Kongo. Zeker was het vijf jaar geleden
een paradoxale toestand dat België in Kongo uitsluitend als een Franstalig land optrad, terwijl de Vlamingen toch een groot aandeel in de
kolonisatie hadden genomen, en in feite ook in Kongo onder de Belgen
een numerieke meerderheid waren gaan vormen. Vandaar tot het opnemen op het Vlaamse eisenprogramma van de tweetaligheid in Kongo
was slechts een stap. Vrij zelden werd de vraag gesteld welke tweetaligheid in het inlandse milieu deze tweetaligheid voor blanken zou
meebrengen, en vrij laat en timied kwamen de Vlamingen tot het vermoeden dat het vraagstuk van de inlandse talen er misschien het eigenlijke taalprobleem vormde. De mogelijkheid dat heel deze actie tegen
de Vlamingen kon uitgespeeld worden drong amper door, zelfs toen
de eerste tekenen reeds aanwezig waren. Nog veel minder werd de
kwestie in haar breder verband gesteld: indien het einde van de Belgische overheersing, laat staan van de Belgische aanwezigheid, reeds
te voorzien was, zij het ook slechts voor binnen tien jaar, loonde het
dan nog de moeite voor deze slotfase veranderingen na te streven die
overigens de sedert meer dan een halve eeuw geconsolideerde verhoudingen slechts aan de oppervlakte konden beroeren? De Vlaamse ber
weging had hier zoals elders gebrek aan politieke zin; zij heeft behoefte
aan een programmatje van reëel bereikbare doeleinden (hoe rechtvaarr
dig de andere doeleinden ook kunnen zijn, en hoe onverdragelijk de
reacties zijn van de tegenstanders in Kongo en hier) , en aan een rang~
schikking en timing van deze doeleinden (waarbij op sommige gebieden een compensatie kan nagestreefd worden voor datgene wat elders
niet meer verwezenlijkt kan worden) .
Het zou onwaarschijnlijk klinken indien men zou stellen dat, toen de
incidenten van januari 1959 plotseling het politiek vraagstuk van de
onafhankelijkheid stelden, niemand deze evolutie had voorzien. Er war
ren natuurlijk minder profeten dan er zich thans aandienen, maar er
zijn meer politieke, administratieve en economische figuren dan men
zou denken die thans zichzelf kunnen citeren. Hun tekortkoming was
dat zij hun mening slechts binnenkamers geuit en in ieder geval niet
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getracht hebben hiervoor de Belgische openbare mening in beweging te
brengen de bron van alle reële en steekhoudende - evolutie in een
democratische maatschappij.
Een uitzondering was Prof. Van Bilsen, en de reacties op zijn dertigjarenplan sedert 1955 tonen overvloedig het gebrek aan politieke zin
van zijn landgenoten aan. De enige andere figuur die een duidelijke
politieke gedragslijn uitstippelde was Minister Van Hemelrijck, en men
mag verwachten dat in de toekomst steeds meer Belgen de mening van
Colin Legum zullen onderschrijven, dat „het ontslag van deze 'strongr
minded realist' een van de cruciale vergissingen was die de Belgen hebben begaan".
Bij het doen ingang vinden van zijn vooruitstrevend maar tevens vast
omgrensd beleid was Van Hemelrijck aanvankelijk gediend door enkele
gunstige factoren: de afwezigheid van nationale vooroordelen, die meebracht dat een onafhankelijkheid van Kongo slechts in enkele Brusselse
kringen als een verlies aan nationaal prestige werd aangevoeld; het
enorme aanpassingsvermogen en opportunisme, een andere trek van
het volkskarakter, en dat ook in deze kringen (het Hof dat vooral de
rol van de monarchie voor de geschiedenis probeerde te redden, het
groot kapitaal dat investeringen veilig wilde stellen) niet ontbrak; en
zelfs het voorzichtige beleid van zijn voorgangers, o.m. bij het afrem.men van de definitieve vestiging van „colons" (waarvoor overigens de
hokvastheid van de Belgen het aantal liefhebbers beperkte) . Indien het
in de eerste helft van 1959 tot een vrijmoedige discussie over het Kongobeleid in België was gekomen, zou zich waarschijnlijk een zeer sterke
meerderheid voor een duidelijke koers als die van Van Hemelrijck hebben afgetekend, en dit zou hem in staat gesteld hebben snel en krachtdadig in de twee richtingen (de Belgische en de Kongolese) op te
treden en door dit gelijktijdig optreden een brede basis van vertrour
wen te winnen. Iets anders is echter gebeurd. Iedereen was met de
mond voorstander van de onafhankelijkheid (waartoe „de natie" zich
bij monde van Koning Boudewijn nog voor de desbetreffende regerings~
verklaring had verplicht) , en de weerstanden maakten zich, op enkele
uitzonderingen na, vooral binnenkamers merkbaar. Bij zijn gedwongen
ontslag moest Van Hemelrijck ervaren dat waar geen (publieke) tegenstanders aanwezig zijn, ook geen eigenlijke voorstanders meer overblijven. In de loop van 1959 werd het Kongobeleid voor de Belgische
openbare opinie opnieuw zeer onduidelijk, en wekte het sterk de argr
waan van de Kongolese leiders.
De tactiek die deze laatsten gevolgd hebben om tot het volgende
duidelijke moment te komen (de toezegging van de datum van de
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onafhankelijkheid) valt buiten het bestek van dit artikel. Van Belgische
zijde moet hier echter het overdreven jurisme worden aangestipt, een
andere kenmerkende trek van het Belgisch openbaar leven. De politicoloog, de historicus of de jurist die het jurisme heeft gedepasseerd, weet
bijvoorbeeld dat de eerste grondwetgevende beslissing bij het ontstaan
van een nieuwe staat noch legaal noch legitiem kan verantwoord worden, aangezien er nog geen grondwet is. Een legitimiteit van een hogere
orde wordt aan een politieke beschouwing ontleend, en een aandachtige
studie van het ontstaan van België zelf (maar dan niet het „Image
d'Epinal") toont dit evenzeer aan. De jurist staat tegenover deze situatie hopeloos. Hoe kan hij een voorlopige regering voor een overgangsperiode (waarmede de Kongolese leiders instemden) tot stand brengen,
zonder legitimiteit, d.w.z. (in een Westers-democratische gedachtengang) zonder voorafgaande algemene verkiezingen. En hoe kan men
anderzijds een regering die wel op deze onomstootbare basis van de
uitspraak van het volk steunt, een gedeelte van de souvereiniteit onthouden? Nadat een tijdlang een uitweg was gezocht in de geleidelijke,
plaatselijke en regionale autonomie van beneden uit (maar het feit dat
hiermede nauwelijks een geringe aanvang was gemaakt, schiep een te
enorme discrepantie met de politieke zelfstandigheidswil van de Kongo'.
lese leiders) , bleef tenslotte, nadat ook de juridische onderhandeling sr
techniek schipbreuk had geleden, niets anders over dan de quasi onmiddellijke volledige onafhankelijkheid, voorafgegaan door algemene
verkiezingen en het opstellen van een „fundamentele wet", een j uridisch tussending en een onding.
Bij het opstellen van deze fundamentele wet werd in een essentiële
aangelegenheid naast het doel geschoten, namelijk in de kwestie van
het Kongolese federalisme. Het feit dat dit federalisme de Belgische
economische belangen zou gediend hebben, maakte de Belgen, die toen
in hun periode van grote generositeit verkeerden, argwanend tegenover zichzelf. Het federalisme werd overigens des te gemakkelijker
terzijde geschoven voor Kongo, omdat het ook voor de oplossing van
het Vlaams-Waalse vraagstuk taboe is; men merkt hier opnieuw de
eigenaardige wisselwerking tussen de tekorten van het politiek beleid in
België en in Kongo.
Dezelfde nadelige weerslag had de partijpolitieke structuur van het
land, en in feite ook de momentele regeringsconstellatie. De voorstanders van een stelsel met twee niet ideologische partijen (zoals enigszins
in de Verenigde Staten bestaat) zien meestal een voordeel in het feit
dat dergelijke neutrale partijen zich te gepaster tijd soepel kunnen
meester maken van een actuele kwestie die sterk in de openbare mening
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leeft, en haar dan in de strijd van voor en tegen tot een duidelijke
beslissing brengen. De ideologische inslag in de Belgische partijen (zij
het ook minder in de liberale) was te sterk dan dat dit met de Kongokwestie zou mogelijk geweest zijn, en bovendien was de openbare
mening, op enkele voorbijgaande momenten na, te lusteloos om de
partijen tot stellingname te dwingen, en te onduidelijk dan dat de par-tijen zouden kunnen zien waar hun voordeel lag. Hierdoor ging de
partijpolitieke tactiek de doorslag geven; zoals bleek bij de opvolging
van Van Hemelrijck, bij het voeren van de socialistische oppositie, en
tenslotte bij de beperkte regeringscrisis van augustus 11. Wel was er
enige „nationale" samenwerking van de drie partijen zoals in de Ronde
Tafelconferentie, maar dan voorbijgaand en met een sterke tactische
inslag. Een wisselmeerderheid (de socialistisch-christelijke samenwerking waarnaar Van Hemelrijck voor zijn ontslag verwees) tekende zich
zelfs niet eens af. Na de gebeurtenissen kon een dergelijke wisselmeerderheid evenmin tot stand komen, wegens het ontbreken van duidelijke
stellingnamen voordien (tenzij bij enkele parlementaire alleenlopers) .
Indien parlement en partijen weinig gewicht in de schaal legden, dan
kan de vraag gesteld worden of de belangengroepen dit meer deden.
Het is typisch voor het land dat men zo weinig weet over de grote
holdings (waarvan Kongo en vooral Katanga een der voornaamste
pijlers zijn) , dat men hun aandeel in de crisis zowel kan over- als
onderschatten, en dat zij waarschijnlijk meestal meer „rechts" gelokali^
seerd worden dan feitelijk het geval was. Wat de katholieke kerk betreft, mag men aannemen dat zij zowel begin 1959 als daarna heeft
bijgedragen om in de Christelijke Volkspartij de schaal aan de progres

sieve kant te doen doorslaan. Een andere invloedsgroep, oneerbiedig
en toch als dusdanig te noemen, is het Hof, de „Omgeving", die de rol
spelen van de handhavers der grote bestendige belangen van de natie.
Dat deze belangen in het spel waren valt niet te betwisten, maar de
tussenkomsten die zij hebben verleend getuigen van weinig samenhang en inzicht, in de eerste plaats in de feitelijke rol van de partijleidingen. „De enig mogelijke concrete uitgangsbasis (voor een anti~
parlementaire en autoritaire stroming) , namelijk de monarchie, is om
tal van redenen niet meer wat zij was in de periode tussen de twee
wereldoorlogen". De mislukking van de vorming van een ,,zakenkabir
net" begin augustus schijnt deze constatering die wij in het vorig
nummer van Streven deden, te bevestigen, en nog enkele nieuwe redenen aan te duiden waarom de monarchie niet meer is wat zij vroeger
was.
Indien een georganiseerd rechts nationalisme zich slechts zeer spora--
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disch heeft vertoond, hoe stond het dan met de nationale reflex, de
nationale gedraging in deze crisismaanden? Op zichzelf genomen werd
deze reflex begin juli gestimuleerd door een reeks gebeurtenissen die
sterk tot het gevoel en de verbeelding spraken: mishandelingen van
vrouwen, tussenkomst van Belgische troepen, individuele heldendaden,
onrechtvaardige aanvallen (van Loemoemba) en teleurstellende hou~
dingen (van UNO, westerse verbondenen, wereldopinie). In de andere
schaal van de balans lagen echter de overdrijvingen en tekortkomingen
die ook telkens in het Belgisch optreden op het nationaal vlak terug
keren: Brussels hoera-patriotisme (het woord werd door de hoofdre
dacteur van de socialistische Volksgazet toegepast op de Minister van
Landsverdediging Gilson, en is natuurlijk toepasselijk op Generaal
Janssens van de „Force Publique") , panische vlucht van gezagsdragers
( wie denkt niet terug aan mei 1940?) , en aan de andere zijde een verrassende „aanwezigheidspolitiek" van anderen in Kongo, die dan de
epitheteta „verrader" en „renegaat" naar het hoofd geslingerd krijgen.
Zelfs de traditionele ombuiging van het Belgisch nationalisme in Franse
richting ontbrak niet, ter gelegenheid van de overigens platonische
steun van Frankrijk in de UNO aan het Belgisch standpunt („On sait
maintenant ou sont nos vrais amis") . Alles tesamen genomen: veel losse
sentimentele reacties, geen geïntegreerde houding, en weinig duidelijk
inzicht in de huidige gegevens van de wereldpolitiek, waarin Kongo
plotseling gerukt werd, en zelfs in de gegevens van de politiek kortweg
(waarom zoveel misbaar over het straf rechterlijk antecedent van Loer
moemba, waar de Belgische overheid zelf door het verlenen van een
hoge onderscheiding de orde van de politiek van de orde van de ethiek
had gescheiden? waarom zulke ontsteltenis over de „chantage" van
Loemoemba, die toch in alle politiek wordt teruggevonden, en zelfs
gelijktijdig bij de „goede” Tsjombe?) .
De regering is voorzichtig en realistisch genoeg geweest om zich niet
te laten meeslepen. Gelijktijdig bleek dat ook de opinie van de dagbladen (Soir en Libre Belgique en een reeks provinciebladen en weekbladen) geen doorslag kon geven bij de openbare mening in de richting
van een forsere politiek en van een zakenkabinet. Het feit vooral dat
Le Soir zich hiervoor inzette wijst erop, dat men dit streven een ogenblik een grote kans tot welslagen heeft toegemeten, want een dergelijk
quasi neutraal informatieblad is het aan zijn standing verplicht bij zijn
zeldzame openlijke stellingnamen het winnende paard te spelen, en nog
in de koningscrisis van 1945/1950 heeft dit blad volgens velen de doorslag gegeven. Ook hierin is thans verandering gekomen, en men kan de
reële invloed van deze bladen met hun hoge oplage thans gaan vergen
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lijken met de geringe invloed die de Londense Beaverbrookpers met
haar miljoenenoplage uitoefent wanneer zij zich duidelijk voor iets
inzet.
Het tegengewicht lag ongetwijfeld bij de Vlaamse openbare mening,
gesteund door de arbeiderskringen in Wallonië. Deze opinie die in
belangrijke kwesties steeds geprononceerder en eensluidender reageert,
was ditmaal nog bijzonder geprikkeld door de onverwachte wijze waarop de Vlamingen in Kongo werden aangevallen, door het feit dat deze
ongunstige opinie dan weer door de wereldpers werd verspreid. Dit
heeft de Vlamingen dieper getroffen dan vele andere incidenten, en
heeft ook bij de linkse Vlamingen scherpe reacties uitgelokt. Het is
inderdaad zo dat iedere ernstige crisis waarin het land gewikkeld wordt
wereldoorlogen, koningskwestie, thans Kongocrisis steeds tegen
de Vlamingen uitdraait, zoals ongevallen met auto's of treinen steeds
tegen de slechtst geplaatste passagiers. De invloed van de Vlaamse
opinie tijdens de crisis heeft anderzijds het zelfvertrouwen van de Vla~
mingen versterkt, zodat zij in de Belgische gemeenschap een element
van stabiliteit vormen waarmede in toenemende mate zal moeten gerekend worden.
België staat niet alleen voor het probleem van zijn economisch herstel;
de weerslag van het verlies van Kongo op de Belgische economie dient
trouwens niet overschat te worden. De terugslag op het internationaal
aanzien van het land is ernstig, maar uit de aard der zaak voorbijgaand.
Zowel economisch als politiek hebben de jongste gebeurtenissen echter
een malaise aan het licht gebracht die met tal van andere factoren
samenhangt, en zij kunnen een periode van reconstructie inluiden waar~
bij de fundamentele vraagstukken toch eindelijk zullen aangepakt wor
den.

Kerk en Staat
in de U.S.A
EDWARD DUFF S.J.

OCHT de volgende president der V.S. een katholiek zijn, dan
zou hem dit een enige plaats geven tussen de 33 bekleders van
deze hoge post. Deze mogelijkheid baart vele miljoenen Amrikanen enige zorg. Zich ervan bewust dat de federale constitutie verklaart dat
„no religious test shall ever be required as a qualification to any office
or public trust under the United States", menen zij dat een oprecht kar
tholiek niet met eerlijke overtuiging dit grondbeginsel van het Amerir
kaanse politieke systeem kan aanvaarden: het weigeren van een off i
ciële status of zelfs van een begunstigde positie aan enige confessie.
Onlangs, op een bijeenkomst te Chicago, betoogde de katholieke
journalist John Cogley dat onder vele niet-katholieken de opvatting
heerst „dat de leidende clerici der Kerk, hier zowel als elders, machtsbelust zijn en dat hun volgelingen zo slap en wankel Amerikaans zijn,
dat zij onze traditionele vrijheden ter stembus zouden wegstemmen als
zij daartoe in staat waren". Bij zijn aanvaarding der candidatuur voor
het presidentschap te Los Angeles sprak Senator John F. Kennedy
zich openhartig (sommigen zeggen, zelfs wat driftig) uit over deze
vrees voor klerikaal imperialisme. Herinnerend aan zijn 14 jaar openbaar optreden „waarin hij de volledige scheiding van kerk en staat had
ondersteund" verklaarde hij (vroeger reeds had hij stelling genomen
tegen een gezantschap bij het Vaticaan en tegen federale steun aan
niet-staatsscholen) : „Het doet en ik wil dit benadrukken niet ter
zake welke misbruiken in andere landen en tijden bestaan hebben. Het
doet niet ter zake, welke druk er bij mogelijkheid op mij zou worden
uitgeoefend. Ik zeg u nu wat gij het recht hebt te weten: dat mijn be
slissingen op heel het politieke terrein mijn beslissingen zullen zijn
als Amerikaan, als democraat en als vrij man". Of zulk een getuigenis
van totale onafhankelijkheid van enig klerikaal advies alle twijfels zal
wegnemen, staat nog te bezien. Senator Kennedy hoopte ,dat geen
Amerikaan met het oog op de ernstige hangende kwesties zijn stemrecht zal misbruiken door of voor of tégen mij te stemmen enkel wegens
mijn religieuze confessie".
De religieuze confessie van de kandidaat der Democraten in 1928
was voor deze zeker een grote hindernis. Alfred E. Smith, viermaal als
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gouverneur van de Staat New York gekozen, was de enige katholiek
tot dan toe, die door een grote politieke partij voor het presidentschap
bestemd was. Hoewel ook de voorspoed dier jaren, zijn steun aan de
anti~droogleggers, zijn persoonlijke culturele manco's en zijn identificar
tie met de politieke machinaties der grote steden zijn kansen schaadden,
was echter zijn katholicisme daar is men het over eens de grootste
negatieve factor in zijn campagne 1
Men geeft algemeen toe dat de opvatting, dat het katholicisme
vreemd aan en in oppositie is met de Amerikaanse cultuur sinds 1928
sterk verzwakt is. Tenslotte vormen de katholieken 23% der bevolking;
zij toonden hun patriotisme schitterend in de oorlog (senator Kennedy
werd gedecoreerd wegens zijn moed tijdens activiteiten in de Pacific) ;
hun onderwijsinrichtingen hebben zich stevig uitgebreid 2 ) . Senator
Kennedy is zelf een symbool van deze vooruitgang. Zijn overgrootouders waren Ierse immigranten; zijn grootvader werd Mayor van
Boston; zijn vader, tijdelijk gezant in Groot-Brittanië, werd door zakenbeleid een multi-miljonair; de senator is een der curatoren van de Har'.
vard-universiteit en schrijver van een boek, dat de Pulitzerprijs voor
geschiedenis verwierf 3 ) . Knap, zeer intelligent en energiek, kon hij de
weerlegging zijn van de vroegere voorstelling van de katholiek als een
vreemdeling, onopgevoed en onbeholpen, bijgelovig, bijeenhokkend met
zijn mede-immigranten in de huurkazernes der grote steden.
Dit was de voorstelling die geëxploiteerd werd om de vorige katholieke candidaat te doen vallen. Het was de uitdrukking ener bigotterie, ber
kend als „nativism", dat zijn wortels slaat in de grondvesting der natie.
De Amerikaanse kolonisten waren onbeschaamd antikatholiek. Par
triotisme was synoniem met protestantisme, want Engeland was het
moederland der Settlers. Virginia b.v. vertegenwoordigde geheel en al
de Engelse „established church". Geen godsdienstig geloof behalve het
wettelijk erkende mocht openlijk onderwezen worden, op gevaar af van
wettelijke bestraffing door de staat. Zo was het ongeveer ook in de
Carolina's, tijdelijk in Maryland en Georgia. De puriteinen van New
England, slachtoffers der vervolging in Engeland, dachten er niet over
anderen vrijheid van godsdienst te verlenen. Zij waren gekant tegen de
) .

1) Zie: Edmund A. Moore: A Catholic runs ƒor President, New York 1956 en Oscar
Handlin: Al Smith and His America, Boston 1958.
2) Het Official Catholic Directory geeft aan dat er in de U.S. 40.371.302 Katholieken zijn, in 16.896 parochies verdeeld, bediend door 53.796 priesters; 8.786.270 jeugdigen volgen katholieke scholen. Het vorig jaar traden 146.212 volwassenen tot de kerk
toe.
3 ) Over Senator Kennedy schreven: James MacGregor: John Kennedy. A Political
Pro f i le, New York 1960; Joseph F. Dinneen: Kennedy Family, Boston 1960; Joseph
McCarthy: Remarkable Kennedys, New York 1960.
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Anglikaanse leer dat de wereldlijke heerser de hoogste autoriteit in religiosis was en trachtten de religie ook „puur" te houden van alle katho^F
lieke smet: zij maakten hun orthodoxie tot de wet van het land.
In een andere groep kolonies, New York, New jersey, Maryland en
Georgia wisselde de godsdienstvrijheid naargelang de bevolking. In
New York moest elke stad een kerk hebben en onderhouden, maar de
confessie werd overgelaten aan de bewoners. Het was voldoende dat de
predikant enig certificaat van een protestantse bisschop of bedienaar
had. Het voorbeeld van Maryland is leerrijk. Oorspronkelijk bedoeld
als een toevlucht voor vervolgde katholieken, vierde het het vorig jaar
de 325-ste verjaardag van zijn stichting. In 1633 had Lord Baltimore
een „Instruction to colonists" geschreven, waarin hij erop insisr
teerde dat niet-katholieken zouden behandeld worden „without discrimination on religious grounds". Er kwamen echter zoveel protestanten
naar Maryland, dat de puriteinen in staat waren wetten tegen de kar
tholieken uit te vaardigen. In 1704 werd een wet aangenomen ter voorkoming van toename der „popery"; deze beperkingen lijken op de moeilijkheden die Spanje op het ogenblik niet-katholieken in de weg legt.
Een andere groep koloniën, Rhode Island, Pennsylvania en Delaware,
werden gesticht op een voet van bredere religieuze vrijheid. Toch verklaart Ray A. Billington in zijn The protestant Crusade 1800 r 1860:
„Zo sterk was de antipathie tegen de katholieken in het koloniale Amerika dat omstreeks 1700 een katholiek enkel in Rhode Island volledig
burgerrecht genoot". Er waren zowel politieke als religieuze motieven
voor dit anti~katholicisme. Katholieke machten bedreigden het bestaan
ten noorden en ten zuiden. Vrees voor Spanje, dat in Florida gevestigd

was, was oorzaak dat in Georgia een inspecteur werd aangesteld om te
zorgen dat alle immigranten protestanten waren. Na 1743 werd van de
ambtenaren een eed geëist tegen de transsubstantiatie. Tijdens de 18de•eeuwse oorlogen tussen Engeland en Frankrijk ontwapenden Pennsyl
vania, Virginia en New York alle katholieken. De katholieken in de
middenkolonies stonden onder streng toezicht. De „Québec Act" van
1774, die katholieken in dat gebied toeliet en de Franse settlers uit
Ohio beschermde, werd gezien als een verbond van een autocratisch
koning met een autocratische Paus om katholieke Canadezen op te
zetten tegen protestantse Amerikanen. Sommige historici beweren dat
deze Act en de vrees voor de macht der katholieken de verschillende
protestantse groepen zo hecht samensmeedden dat zij in staat waren
de strijd tegen Engeland op te nemen. De stemming was zo anti-katholiek dat de geschiedschrijver van het Katholicisme in Amerika, Peter
Guilday, schreef dat aan de vooravond der revolutie de katholieke ge~
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meenschap ten getale van circa 25.000 met vernietiging bedreigd werd.
De beslissende steun van het katholieke Frankrijk aan de revolutie en
de gebleken loyaliteit der katholieken jegens de zaak der vrijheid echter
veranderden de openbare mening. Toch hielden tegen het einde der
revolutie zeven staten vast aan het protestant-zijn der ambtenaren.
In de algemene vrijheidsstemming na de succesvolle oorlog werd in
de eerste zitting van het Congres, september 1789, de paragraaf opgenomen in de federale constitutie, die de godsdienstvrijheid waarborgde.
Het leven werd voor de katholieken gemakkelijker. Het waren de gol
ven van immigratie, meestal uit katholieke landen, die vóór de burgeroorlog van 1861 het eerst een uiting van dweepzucht veroorzaakten.
Gewillig tot alle werk, eisten zij zeer lage lonen. Arm en onwetend werden zij dikwijls tot een openbare last. De taalmoeilijkheid hield hen afgescheiden en in verdenking, ook later nog tot aan wereldoorlog I;
Slaven, Magyaren en Italianen vervingen de eerste golven van Ieren en
Duitsers. Het werd politiek voordelig op het gevaar te wijzen dat de
wezenlijk protestantse cultuur door deze immigranten liep. De angst
voor politieke directieven vanuit het Vaticaan greep om zich heen. Verhalen over de immoraliteit der kloosters en de tirannie van de biecht^stoel werden gretig aanvaard. Volgend op de beruchte Know-Nothing
Party (zogenoemd, wijl hun leden elk antwoord weigerden) en de
American Protective Association der vorige eeuw, trad na wereldoorlog
I de Kit Klux Klan naar voren 4 ) . Het katholicisme was slechts één der
objecten van deze geheime bond van 5 miljoen leden. Hij was antivreemdeling, anti-neger, anti~semietisch; hij identificeerde Amerika met
de suprematie van het blanke, Angelsaksische protestantisme.

Ongetwijfeld is het geestelijk klimaat in de latere jaren sterk veranderd. Will Herberg, een religieus socioloog, spreekt van „de omvorr
ming der U.S. van een protestants in een drie-religie-land" en betoogt
dat vandaag een goed Amerikaans burger verondersteld wordt een
godsdienst te belijden, hoewel het onverschillig is welke, daar elke religieuze belijdenis voldoet om de „American Way of Life" te ondersteur
nen. De verandering wordt treffend geïllustreerd door twee boeken:
André Siegfrieds America Comes of Age van 1927, beschrijft het protestantisme als „onze nationale godsdienst". De inleiding van een werk
in 1951, Protestant Thought in the Twentieth Century, draagt tot titel
„Amerika aan het einde van zijn protestantse aëra".
Ofschoon het niet langer juist is de U.S. als een protestants land te
beschouwen en te beschrijven, houdt toch de erfenis van het protestanr
4 ) Zie Ray A. Billington: The Protestant Crusade 1800~1860, New York 1938; Carr
leton Beals: Brass Knuckle Crusade, New York 1960.
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tisme (en van de verlichtings-gedachten der Founding Fathers) het ka.tholicisme in verdenking en betwijfelt of een autoriteitsgeloof zich be~
hagelijk kan voelen in de Amerikaanse vrijheidssfeer. Het vorig jaar
nodigde een katholiek uitgever een groep welwillende niet-katholieken
uit hun mening over het Amerikaanse katholicisme uit te spreken. Prof.
Stringfellow Barr verklaarde: „Het is eenvoudig een dom feit dat Ame
rikaanse niet-katholieken bang zijn voor de katholieke Kerk en haar
houding in bepaalde landen stelt hen niet gerust. Vrees is een slechte
grondslag voor communicatie en schept een soort koude oorlog". 5)
De op officiële kerkelijke uitspraken gebaseerde beschuldiging is, dat
een katholiek niet oprecht kan instemmen met deze bepaling, dat zijn
geloof in onvermijdelijk conflict moet komen met ware politieke trouw
aan zijn land. Senator Kennedy anticipeerde op de uitdaging door bij
voorbaat te verklaren dat hij gelooft in scheiding van kerk en staat en
door te wijzen op zijn staat van dienst. Tot gouverneur Smith kwam de
uitdaging in de vorm van een beleefde „open brief" van een New Yorks
jurist, Ch. Marshall, gepubliceerd in de Atlantic Monthly. De encycliek
Immortale Dei (1885) analyserend wees de schrijver op de uitspraak
van Leo XIII: „God heeft bestuurders geplaatst over de grote menigte
mensen met macht om te besturen en Hij wilde dat één van hen (de
Paus) het hoofd van allen was" 6 ) . De logische conclusie hieruit vond
Mr. Marshall in Leo's uitspraak, dat de katholieke kerk „het onrechtmatig oordeelt de verschillende vormen van . godsverering op dezelfde
grondslag te plaatsen als de ware godsdienst". Als dit de positie is van
de katholieke Kerk dan „worden andere kerken, andere religieuze gemeenschappen in de staat getolereerd, niet volgens recht, maar bij ge-

nade", besloot Marshall.
Hoe kon Smith regeren met enerzijds de grondwet voor ogen die elke dominerende godsdienst verbiedt en even welgezind wil zijn tegenover de verschillende godsdiensten of overtuigingen en anderzijds de
uitspraak van Leo XIII: „Het is onrechtmatig .... zowel onverschillig te
zijn voor alle religieuze verplichtingen als even welgezind te zijn jegens
verschillende soorten van religie"? „Is dit geen onoverkomelijk dilemma
voor de man, die zowel een loyaal gelovige als een loyaal burger is?"
Marshall maakte geen gebruik van het standaardboek in deze kwestie,
The State and the Church van John A. Ryan, moraalprofessor aan een
katholieke universiteit. Hierin wordt de leer uiteengezet volgens welke
5 ) American Catholics, A Protestant- Jewish View, edited by Philip Scharper, New
York, 1959.
e) Deze zin komt voor in een context die handelt over de kerk en slaat op de gezagsdragers in de kerk. N. v. d. Red.
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de ideale toestand is dat de staat als het politieke instrument der gemeenschap het katholieke geloof belijdt en bijgevolg het katholicisme
propageert en de valse religies niet aanmoedigt, zo niet onderdrukt.
Toen nu anderen dan Marshall Ryans interpretatie van de traditionele
leer tegen Smiths candidatuur in het veld brachten, schreef Ryan aan
de New York World: „Hoewel dit alles logisch en theoretisch waar is,
is de mogelijkheid dat zich dit in enige staat of land zal realiseren zo
ver af en zo onwaarschijnlijk, dat geen praktisch man zich daardoor
van de wijs zal laten brengen of dat het zijn houding zal beïnvloeden
tegenover hen die van hem verschillen in geloof".
Gouverneur Smith, geprest door zijn adviseur Franklin D. Roosevelt,
repliceerde: „Deze dingen hebben zo weinig met mijn geloof te maken
dat ik, van kind af een trouw katholiek, er nooit van gehoord heb, tot
ik uw brief las ... Ik geloof in volstrekte gewetensvrijheid voor alle
mensen en in gelijkheid van alle kerken en sekten voor de wet als een
recht en niet als een gunst. Ik geloof in de volstrekte scheiding van
kerk en staat ....". Hij vond steun voor zijn standpunt in de traditionele houding der Amerikanse katholieken ten opzichte der vrijheid van
religie. Hij kon kardinalen en bisschoppen citeren die hetzelfde gezegd
hadden als hij zelf. Aartsbisschop Ireland had gezegd: „Tot priester,
bisschop of paus .... , die civiele en politieke zaken zou willen regelen
en de burgers beïnvloeden buiten zijn eigen geestelijk terrein .... kan
het antwoord kort zijn: terug naar uw eigen sfeer van rechten en plichten, terug naar de dingen van God!" en aartsbisschop Dowling: „Er
ontbreken in elke regering ter wereld zoveel voorwaarden voor haar
vervulling dat de these ( eenheid van kerk en staat) wel verwezen mag

worden naar de limbus der begraven geschilpunten".
Het was niet zonder scherpte dat Smith Marshall verweet: „Ik geloof dat gij uw thesis hebt opgediept uit deze limbus van begraven geschilpunten". Alle kerkelijke leiders vanaf Jóhn Carroll, de eerste bisschop in de U.S., tot de huidige voorzitter van de Adm-inistrative Board
of the National Catholic Welfare Conference, Karl J. Alter, aartsbisschop van Cincinnati, hebben hun instemming betuigd met de federale
constitutie en de vrijheid van godsdienst en geweten luid geprezen. Met
het oog op deze onafgebroken en hartelijke instemming met het beginsel van godsdienstvrijheid concludeerde Mgr John Tracy Ellis: „Als
men in aanmerking neemt dat de houding die ik heb beschreven aange
nómen is vanaf 1784, toen de toekomstige aartsbisschop Carroll zijn
aanvaarding van het Amerikaanse patroon van kerk-enrstaat-verhouding publiceerde, tot 1948, toen wijlen aartsbisschop McNicholas zijn
volmondige instemming met de scheiding van kerk en staat in dit land
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uitsprak,
en dat geen Amerikaanse bisschop ooit een ander geluid
deed horen dan is dit toch wel een argument dat aandacht verdient" 7 ) . Hetzelfde geluid liet Prof. Henry Steele Commager horen
in zijn The American Mind: „Men kan gerust beweren dat de katholieke kerk gedurende deze periode (sinds 1889) een der krachtigste
instellingen was voor democratie en amerikanisatie".
Hoe is deze loyale aanvaarding van een politieke filosofie, welker
constitutie, hoewel zij het woord niet gebruikt, scheiding van kerk en
staat proclameert een regeling die pauselijke documenten betreuren
te verklaren?
De bewuste paragraaf in de constitutie, die een nationale kerk verbiedt en religie-vrijheid waarborgt, drukt geen ideologie uit, maar is
een praktische bepaling 8 ) . Het is meer dan evident dat, zoals Mr Justice Story getuigt, „de bedoeling der paragraaf was alle rivaliteit onder
de christelijke confessies uit te sluiten en te voorkomen dat enige nationale kerk aan een bepaalde hiërarchie het patronaat over de regering
zou verlenen". Ongetwijfeld werkte hier ook een zeker ressentiment
door over de onloyale houding der Anglicaanse kerken tijdens de revo~
lutie in meerdere kolonies. Dat de opstellers der paragraaf deze niet
bedoelden als een uitdrukking van onverschilligheid jegens de gods~
dienst blijkt duidelijk uit het besluit van de senaat der U.S., die een
comité benoemde om de president aan te sporen dat hij zorg zou dragen
dat „a day of public thanksgiving and prayer" zou gehouden worden.
Aartsbisschop Alter zegt zeer juist: „De paragraaf beperkt praktisch
de rechtsmacht der regering door haar alle competentie op het terrein
van de godsdienst te ontzeggen".

De Amerikaanse revolutie was geen produkt van de Franse. De
opstellers der Amerikaanse constitutie waren geen 19de-eeuwse libe
ralen, die in naam der vrijheid een politiek van godsdienstonderdrukking voerden en onder de vlag van scheiding van kerk en staat de
religieuze ordes verdreven en kerkelijke eigendom naastten. Zij wilden
de religie niet scheiden van het openbare leven, want in de Declaration
of Independence verklaarden zij: „alle mensen zijn gelijk geschapen door
hun Schepper en met zekere onvervreemdbare rechten begiftigd".
Daarom ook verklaart de gelofte van trouw aan de vlag dat wij „één
natie zijn, onder God", heeft onze munt steeds het embleem gedragen
„In God we trust", en wordt elke congreszitting geopend met gebed.
7 ) Church and State: An American Catholic Tradition in Harper's, CCVII (nov.
1953, p. 67) .
$) Het klassieke historische overzicht over dit onderwerp is Anson Phelps Stokes'
Church and State in the U.S., New York, 1950. Een uitstekende korte analyse is Wil~
frid Parsons' The First Freedom, New York, 1948.
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De vraag is onvermijdelijk en katholieken worden er voortdurend
mee geconfronteerd: is ons aanvaarden van religie-vrijheid een soort
oppervlakkig opportunisme, een intellectuele onoprechtheid en politiek
Machiavellisme? Kan de Kerk die bij definitie dogmatisch intolerant is,
religieuze vrijheid erkennen uit beginsel, niet uit dwang of utiliteit?
Ongetwijfeld kan van de Kerk, die zich uitgeeft voor de bewaarster
der openbaring, niet verwacht worden dat zij ophoudt te insisteren op
de verplichting voor iedereen om de waarheid te zoeken en na te strer
ven. Hier dringt zich echter de distinctie op tussen ontologische waarheid en persoonlijke vrijheid, hetgeen onderstreept werd door Pius XI
in zijn encycliek over het fascisme, Non abbiamo bisogno: „Wij zijn
trots en gelukkig te vechten voor de vrijheid der gewetens (delle coscienze) en niet .... voor de vrijheid van geweten (di coscienza) , een
dubbelzinnige uitdrukking, te vaak verkeerd gebruikt om volledige onr
afhankelijkheid van geweten aan te duiden, wat absurd is voor een
ziel, door God geschapen en verlost".
Wie de beperkende uitspraken der Pausen omtrent vrijheid van
godsdienst van blijvende binding zou achten, leze de woorden van
Leo XIII: „het behoort tot de menselijke wetten en instellingen dat
daarin niets zo heilig en heilzaam is of gewoonte kan het veranderen
of buiten gebruik stellen of sociale toestanden kunnen het te niet
doen. Zo geschiedt het in Gods Kerk, waarin disciplinaire verandering
gepaard gaat met onveranderlijkheid van leer, niet zelden dat dingen
die eens van betekenis en passend waren met verloop van tijd verouderd of nutteloos of zelfs hinderlijk worden". Zo erkende Pius XII
in 1955 uitdrukkelijk dat de middeleeuwse opvatting van een kerk die
macht had over de staat, ,,tijd-gebonden was en geen katholieke grondbeginselen vertegenwoordigde". Bij pauselijke uitspraken moet steeds
de historische context in acht genomen worden. Zo bemerkt de Londen~
se Tablet dat de Syllabus Errorum van Pius IX in 1864 „verscheen in
een Italiaanse context en allereerst gericht was door een ingesloten
Paus tegen de volgelingen van Mazzini en Cavour .... Doch het docur
ment ging de wereld door als een oorlogsverklaring op een veel breder
front dan hun auteurs ooit bedoeld hadden".
Pius XII insisteerde op de „vitale wet van voortdurende aanpassing"
der Kerk en op haar weigering om zich zo met een bepaald historisch
moment te identificeren, dat zij onbekwaam zou worden tot verdere
dynamische ontwikkeling. Haar ondervinding tijdens de latere totalir
taire regiems en haar toenemend contact met de rivaliserende culturen
der aarde hebben een nieuwe openheid voor de veranderde toestand
geschapen. De heiligheid van de persoon wordt steeds bewuster als
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de grondslag van haar subjectief recht op vrijheid van geweten gezien.
Bovendien heeft de pijnlijke ervaring met de totalitaire staten de kerk
overtuigd dat alle ontkennen der fundamentele menselijke rechten onvermij delij k leidt tot een beperking van de vrijheid der kerk in het
openbare leven van een natie en uiterst schadelijk is voor haar apostolische werkzaamheid. De harde realiteit van een tirannie in kaplaarzen,
die zich indrong in heel het persoonlijk leven en haar ideologie als een
ersatz van religie oplegde, heeft de Kerk sympathieker gestemd jegens
het democratisch regiem met zijn zelf-opgelegde beperkingen en zijn
neutraliteit op religieus gebied. Het is tekenend dat, toen Franse inter
gralisten klaagden over de opname van de term „laïque" in de constitur
tie der Vijfde Republiek de hiërarchie eraan herinnerde dat dit woord
niet noodzakelijk een ongunstige betekenis heeft. In zijn toespraak tot
de katholieke juristen van Italië in 1953 betreurde Pius XII het, dat de
these „de dwaling heeft geen rechten" van de metafysische sfeer was
overgebracht in de staatswetgeving, waar zij kan ingaan tegen het alge~
meen welzijn. „God zelf laat de dwaling en het kwaad toe ... , de plicht
om morele en godsdienstige dwaling te onderdrukken kan daarom niet
de uiteindelijke norm voor activiteit zijn".
Deze pauselijke ontkenning van het recht der regering om de religieuze vrijheid te beknotten kan natuurlijk niet verwrongen worden tot
een positief argument voor vrijheid van godsdienst als een algemeen
princiep. Toch kan men gerust zeggen dat het huidige theologische
denken in die richting gaat. Dr. A. F. Carillo de Albornoz, verbonden
aan de Wereldraad der Kerken te Genève, schreef in een studie over
dit onderwerp, Roman Catholicism and Religious Liberty: „De katho~
lieke litteratuur over deze nieuwe tendens is zo omvangrijk geworden
en van zulk een kwaliteit, dat het een „understatement" zou zijn te
beweren dat, tegen één boek of artikel ten gunste der traditionele leer,
er tien gepubliceerd zijn die algemene religieuze vrijheid als „these"
verdedigen .... Wij menen dat het evident is dat vele katholieke theologen .. , een nieuwe theorie verdedigen ten gunste van volledige religi~
euze vrijheid in beginsel .... Deze theorie is geenszins verboden, doch
wordt integendeel ondersteund door zeer belangrijke leden der katho~
lieke hiërarchie. Ook is zij geen tactische variant op de oude doctrine
om opportunistische redenen, doch een ander radicaal en doctrinair
standpunt" 9),
Vrijheid van religie is opgenomen in de Algemene Declaratie van
Mensenrechten en in het Charter der Mensenrechten van de Raad van
9)

Uitgegeven door de Wereldraad der Kerken, Genève.
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Europa, dat Zweden en Noorwegen te ondertekenen hadden met enige
restrictie, wegens enige afwijkende paragrafen in hun constitutie. De
ideologische basis van dit recht is echter niet helder. De protestantse
wereld, als vertegenwoordigd in de Wereldraad der Kerken, heeft de
verhouding kerk en staat nooit systematisch bestudeerd. Deze wereldraad bepaalde in 1948 te Amsterdam vrijheid van religie als „het recht
van alle mensen om hun geloof te bewaren of te veranderen, het in
verering en praktijk uit te drukken, anderen ervan te overtuigen en te
beslissen over de godsdienstige opvoeding hunner kinderen" 10 ) . Doch
een der leden, Frederick Nolde, insisteerde erop, „dat er een dringende
behoefte is aan uitwerking van een christelijke fundering der menselijke
rechten, in een vorm die voor alle mensen geschikt is 11) .
Het uitwerken van een bevredigende theologie over religieuze tolex
rantie zal een ontstellende taak zijn, die een massa katholieke doctrien
over de vrijheid van de geloofsact, over de rechtsmacht van de staat,
over het primaat van het individuele geweten en over de verschillende
apostolische activiteiten zal moeten synthetiseren. „De fundamentele
vraag die wij te beantwoorden hebben, schrijft Gabriel Marcel, is te
weten op welk beginsel een religieuze vrijheid kan gebaseerd worden,
die werkelijk een contra-intolerantie zijn zal en die evenwel niet de
uitdrukking of het getuigenis zijn mag van scepticisme, doch de levende
incarnatie van een geloof" 12),
De katholieken der U.S. verlangen naar zulk een theologische fundering, niet omdat zij menen, dat deze de candidatuur van senator Kennedy meer aantrekkelijk voor hun medeburgers zou maken. Donald McDonald hield onlangs een ernstig pleidooi voor „A Theology of Tolex

rance" 13 ) in het tijdschrift America. De getuigenissen der hiërarchie
omtrent hun voortdurende en onvoorwaardelijke aanvaarding der constitutie met haar scheiding van kerk en staat acht hij „niet voldoende".
Voordat de H. Stoel een positie inneemt, moeten theologen eerst hun
traditionele taak verrichten van onderzoek en uitwerking. Zij hebben
een wolk van feiten om te starten: de onafgebroken en consequente verklaringen der hiërarchie in Amerika, die, als volledig tegemoet komend
aan de eisen van katholiek onderwijs en als de godsdienst bevorderend,
een regiem aanprijst, waarin de verantwoordelijkheid voor de groei van
het Koninkrijk Gods uitsluitend in handen blijft van zijn aangewezen
bedienaars, niet bijgestaan door Caesars ambtenaren.
10) The First Assembly of the World Council o f Churches. New York, 1948.
11) In: The Church and the Internatinal Disorder, New York 1948.
12) D u ré f us à rinvocation. „Phénomenologie et dialectique de la tolérance". Paris
1940.
13) America. Juli 9. 1960. p. 437.

Het Concilie en de leken
P. FRANSEN S.J.

Het Eerste Vatikaans Concilie

ET Vatikaanse Concilie werd gehouden in de Sint-Pieterbasiliek
van Rome. De zijbeuk, aan de epistelkant van het pauselijke
hoogaltaar, was voor deze gelegenheid afgeschermd met een hoge portiek in klassieke stijl. Binnen deze ruimte waren aan beide zijden tribunes opgericht voor de bisschoppen. Achteraan, onder een baldakijn,
stond de pauselijke troon, in het midden het Concilie-altaar, en tussen
altaar en troon een tamelijk hoog spreekgestoelte. De eigenlijke discussies werden gehouden met gesloten deuren, en de aanwezigen waren
allen gebonden door de belofte van geheimhouding.
Waar was hier de plaats voor de leken? Buiten de basiliek stroomde
bij elke plechtigheid een grote menigte samen om de bisschoppen te zien
aankomen, de enen te voet, anderen, vooral die uit Centraal-Europa,
in koetsen met lakeien. Ook in het schip van de basiliek kon men de
concilievaders toejuichen, die in processie naar de concilieplaats trokken. Binnen de afgesloten ruimte werd slechts een uitgelezen gezelschap toegelaten, en dan nog enkel bij de liturgische plechtigheden.
Boven het gestoelte van de bisschoppen hingen aan beide zijwanden
ruime balkons. Daar zag men de uniformen en de toiletten schitteren
van koningen en prinsen met hun echtgenoten en gevolg, van de gezanten bij de H. Stoel en van de generale staf van het pauselijke leger.
In een hoger gelegen loge zaten de priesters, de theologen en de rechtsgeleerden van het Concilie. Na de plechtige H. Mis echter moesten,
volgens het reglement van het Concilie, ook deze genodigden hun
plaatsen verlaten, en werd de grote dubbele deur van de portiek gesloten. Op speciaal verlangen van de Paus werd dit evenwel nooit
uitgevoerd, althans niet bij de definitieve slotzittingen, de zogenaamde
Sessies: het volk kon vanuit de basiliek de bisschoppen hun stem horen
uitbrengen, en samen met hen het Te Deum aanheffen, waarmede
naar oud gebruik een Sessie wordt afgesloten.
In de geschiedenis van de Concilies was het aandeel van de leken
nog nooit zo gering geweest. In de geschiedenis van de leken in de
Kerk stond het Vatikaans Concilie op een keerpunt, dat ook een laagte
punt was. De koningen en de gezanten op de balkons herinnerden nog
aan een voorbije tijd, waarin zij hun invloed konden doen gelden op
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de werkzaamheden van een Concilie, en buiten deed de geweldige
massa gelovigen uit alle landen en volkeren reeds een nieuwe periode
vermoeden.
Deze nieuwe tijd had zich intussen nog op een andere wijze aangemeld. Niet alleen werden sommige parlementaire werkmethodes, als
vaste commissies, overgenomen 1 ) , maar het Concilie zag zich, tamelijk
onverwacht, rechtstreeks geconfronteerd met de reacties van de wereldopinie. In de salons van de Romeinse ambassades, vooral bij de wekelijkse recepties van de Franse gezant, waarop bisschoppen uitgenodigd
waren, fleurde de nabloei van oude hoffelijkheid en diplomatie. Voor
het eerst echter in de geschiedenis waren moderne journalisten naar
Rome gekomen. In Europa en Amerika nam de internationale pers
heftig deel aan het debat, vooral in de brandende kwestie van de on~
feilbaarheid van de Paus. Daar men geen persdienst had voorzien,
moesten deze journalisten hun toevlucht nemen tot de knepen van hun
vak. Hetgeen de sereniteit van de discussies helemaal niet bevorderde.
Om deze toestand juist te kunnen beoordelen, en meteen de probler
men te kunnen afwegen, waar het komende Concilie voor staat, moeten
wij ons eerst nog eens even bezinnen op wat een Concilie in de Rooms~
Katholieke Kerk eigenlijk is. Slechts enkele punten uit de geschiedenis
van de Concilies brengen wij hier nogmaals in herinnering 2
) .

De „rechters van het geloof"
In de Rooms-Katholieke Kerk is een Concilie een vergadering van
bisschoppen, en een Oecumenisch Concilie een vergadering van alle
bisschoppen van de Kerk in gemeenschap met de Paus van Rome. In

de loop van de geschiedenis werden de Concilies op zeer verschillende
wijze gehouden. Nooit heeft men echter getornd aan dit principe: in
geloofspunten en in zaken van kerkelijke hervorming zijn alleen de
bisschoppen, samen met de Paus, in laatste instantie bevoegd om
decreten uit te vaardigen die de hele Kerk binden. Het is pas de Reformatie die dit conciliaire voorrecht van de Hiërarchie fundamenteel
heeft genegeerd.
De grondslag van dit principe is zeer eenvoudig. De wezenlijke
structuur van de Kerk, zoals Christus die gesticht heeft en die daarom
als zodanig onaantastbaar blijft, is hiërarchisch en episcopaal. Christus
1) Zie hierover het belangrijke artikel van Mgr. H. Jedin, Die Gesch. f tsordnungen
der beiden letzten Oekumenischen Konzilien in ekklesiologischer Sicht, in Catholica
(1960) 105-118.
2) Cfr. onze artikels: Het Tweede Vatikaanse Concilie in De Gids op maatschappelijk gebied 51 (1960) 25-45, en: Is het aanstaande Oecumenisch Concilie oecumenisch?
in Streven 27 (1959~1960) 497.506.

HET CONCILIE EN DE LEKEN 37

en Zijn Geest leiden de Kerk door de opvolgers van de Apostelen. De
historische verschijningsvormen van de Concilies kunnen zeer van el.
kaar verschillen en ontsnappen niet aan eigentijdse profane opvatting
gen en structuren, doch de grondvorm en de wezensstructuur blijven
onveranderlijk. Een Concilie is niets anders dan de Kerk in actie.
Zuiver democratisch, zoals onze parlementaire vergaderingen, kan een
Oecumenisch Concilie nooit worden, ook niet in onze tijd, maar dit
belet natuurlijk niet dat parlementaire werkmethodes de activiteit van
een modern Concilie op een efficiënte wijze kunnen ten goede komen.
De Kerk en de leken
De bisschoppen zijn niet de Kerk. De Kerk is het Godsvolk, het volk
van gedoopten en gevormden, verenigd rond het ene altaar. Paus en
bisschoppen zijn in de eerste plaats „gelovigen". Aldus is in de eerste
plaats de hele Kerk onfeilbaar in het geloof. Binnen deze corporatieve
onfeilbaarheid van het Lichaam van Christus is aan de bisschoppen een
eigen en onvervreemdbare functie van geestelijk gezag toevertrouwd.
De leken delen in deze onfeilbaarheid, in zover zij samen met alle
andere gelovigen en onder de leiding van hun bisschoppen in gemeenschap met de Paus, verbonden blijven met het Ene Hoofd van de
Kerk, Christus de Heer. Deze uitwendige verbondenheid in de eenheid
van de leer, van de Sakramenten en de eendracht van de liefde wordt
inwendig bezegeld, d.i. verzekerd, gevoed en verinnigd door de genadewerking van de H. Geest.
Hieruit blijkt al onmiddellijk, dat een Concilie alle gelovigen aangaat.
Niet alleen omdat op een Concilie ook over hun aangelegenheden
wordt beslist, maar veel dieper nog, omdat zij in de ogen van Christus
en Zijn Geest niet buiten datgene staan wat daar gebeurt. Dat wij in
onze menselijke ervaring geen duidelijke begrippen vinden om deze
genuanceerde verhoudingen juist uit te drukken, hoeft ons niet te verwonderen: als een godmenselijke gemeenschap is de Kerk een unicum
in deze wereld.
Dat de leken dus een eigen rol te vervullen hebben op een Concilie,
dat zij eveneens een onvervreemdbare verantwoordelijkheid bezitten,
staat dogmatisch vast. Hoe zij zich concreet van deze taak kunnen
kwijten, hangt af van de complexe culturele en religieuze verhoudingen
binnen een gegeven tijdperk. Mgr. H. Jedin verklaart, dat de theologie
hierover nog niet genoeg heeft nagedacht. Dat is wel waar. Maar het
blijft o.i. toch vooral een praktische kwestie. De medewerking van de
leken kan slechts vruchtbaar worden binnen het kader van gegeven
institutionele vormen. Daarom juist trof het Vatikaanse Concilie het
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zo slecht. De vroegere, sinds eeuwen vertrouwde vormen waren verouderd, en nieuwe waren nog niet gevonden.
De Rooms-Byzantijnse keizer-idee

De eerste acht Oecumenische Concilies werden samengeroepen door
de Keizer van Constantinopel, en door hem of zijn vertegenwoordigers,
ministers en generaals leken dus voorgezeten. Hij was het die de
Conciliedecreten tot Rijkswetten bekrachtigde. Stemrecht bezaten alleen de bisschoppen, zodat onze moderne Concilies op dit punt tot de
aloude formule zijn teruggekeerd. Geen enkele paus heeft deze eerste
Concilies bijgewoond. Zij werden echter gehouden „in gemeenschap met
de Paus". Met deze uitdrukking zijn wij jammer genoeg niet voldoende meer vertrouwd, omdat onze aandacht al te zeer gevestigd is op
de complementaire waarheid van het pauselijk Primaat, erger nog, omdat wij de eenheid van de Kerk al te zeer beleven van uit haar juridische
en organisatorische opbouw. De „gemeenschap" in het geloof drukte
zich zichtbaar uit door het zenden van pauselijke legaten, vaak gewone
priesters of diakens, soms ook op een negatieve wijze, wanneer de Paus
tegen bepaalde decreten protest aantekende.
Deze conciliaire vorm dient men te begrijpen vanuit de religieuze en
burgerlijke verhoudingen in het Romeinse en Byzantijnse keizerrijk. De
oudheid, ook de christelijke oudheid, kende geen onderscheid tussen
Kerk en Staat. De Kerk erkende in het Keizerschap een bij uitstek religieus gezag, zodat de keizer in feite over verschillende kerkrechtelijke
bevoegdheden beschikte, welke tegenwoordig alleen toekomen aan de
Paus en de Romeinse Congregaties. Dit gezag was hem onmiddellijk
door God toevertrouwd. Hij was tot „wereldlijke heer" van de Kerk
gewijd.
Het „christelijke gemenebest"
Onze Germaanse voorouders hebben deze wederzijdse doordringing
van Kerk en Staat uit de Byzantijnse tijd nog aanmerkelijk versterkt.
Als Rooms keizer zou Karel de Grote de religieuze bestuursmacht voor
het Westen overnemen en uitbreiden. Bisschoppen en abten ontvingen
van hem zwaard en scepter, symbolen van hun wereldlijke macht. Graven en hertogen, en later de koningen „prinsen" genoemd in het
oude recht deelden in de religieuze macht van de keizer. Zo ontstond
de „respublica christiana", het ene christelijke gemenebest met een dubbel hoofd, de Paus en de keizer. De geschiedenis van de Middeleeuwen
bewijst dat hun wederzijdse competenties niet altijd scherp waren afgebakend. Dit gold eveneens voor hun respectievelijke ondergeschikten
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in het bestuur, de bisschoppen en de prinsen. De Germanen zouden
hun opvattingen verder bestendigen door zich te beroepen op het
Romeinse en Byzantijnse recht. Religie was staatszaak, zodat de strijd
tegen de ketters tevens een kwestie was van publieke orde. De Codex
Theodosii zegt: „Wat tegen de goddelijke religie wordt bedreven, is
een misdaad die allen treft". In dezelfde richting hadden de middeleeuwse canonisten een principe uit het Romeinse recht op het Concilierecht toegepast: „Wat allen raakt, moet door allen worden behanow
deld" 3
De provinciale en de algemene kerkvergaderingen vanaf het Iste
(1123) tot het Vde Lateraanse Concilie (1512) vertonen dan ook een
heel eigen aspect. Voortaan worden zij samengeroepen door de Paus,
die hierin vooraf keizer en koningen kent. Dat was nog het geval in
Trente. Typerend is het antwoord van Innocentius IV op de bezwaren
van de gezant van Frederik II tegen de oecumeniciteit van het Iste Concilie van Lyon. „Dit huidige Concilie is algemeen, daar de prinsen, zowel de wereldlijke als de kerkelijke, er op uitgenodigd zijn" 4 ) . Rond
het einde van de Middeleeuwen, bij het verschijnen van de Derde Stand
op de nationale Rijksdagen en Staten, krijgen ook de universiteiten en
andere corporaties een rol te vervullen op de Concilies. Daar de middeleeuwse Concilies zich vooral bezig hielden met de hervorming van de
Kerk, met de strijd tegen de ketters, met de verovering van het Heilig
Land en het vestigen van de „Treuga Dei" onder de Prinsen, was ook
om deze redenen hun medewerking nuttig.
) .

Conciliarisme en hervorming

Gedurende de XIVde en XVde eeuw volgen de grote Hervormingsconcilies elkaar op. Het Westers Schisma (1379-1417) had het inzicht
in het wezen van het pauselijk Primaat verduisterd en het Conciliarisr
me versterkt, de leer nl. als zou het Concilie wezenlijker zijn voor de
Kerk dan het Pausdom en daarom boven de Paus staan. Nochtans
of beter gezegd: juist daarom hebben de Concilies nooit zulk een
zware crisis doorgemaakt als in die tijd. Het Concilie van Konstanz
(1414.1418) werd half schismatisch, en dat van Bazel (1431-1449)
werd het helemaal met eigen kerkelijke organisatie en tegenpaus. Hun
vermenigvuldiging, hun verscheurdheid en onvruchtbaarheid wekten
de algemene onverschilligheid, zodat sommige Concilies moesten worr
den afgelast bij gemis aan deelnemers.
3) C. 5 Cad. V, 59 van het Romeinse Recht overgenomen in de Sexten van Bonifatius VIII, als regula juris 59.
4) Monumentai Germaniae Historica, Constitutiones et Acta, II, 508 en 516.
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De redenen hiervoor zijn velerlei. De Kerk verkeerde in diep verval.
Democratische en nationale ideeën werden voor het eerst verspreid 5 ) .
Bisschoppen en abten stuurden hun „procuratoren", hetgeen de persoonlijke verantwoordelijkheid van het Episcopaat op een Concilie in
het gedrang bracht. Het verlangen naar een soort proportionele vertegenwoordiging wekte naijver tussen de machtige kathedraalkapittels,
tussen de verschillende standen en zelfs de naties van Europa. Daarenboven werd te Konstanz en te Bazel de „incorporatie" ingevoerd. Op
deze wijze kon om het even wie, of hij nu de procurator was van een
corporatie meestal een universiteit of gewoon een doctor in de
theologie of in het kerkelijk recht, door het Concilie als lid worden
aanvaard. Te Bazel was de verhouding van de bisschoppen tot de overige leden van het Concilie, priesters, monniken en zelfs leken 1 tot 15.
Het werd de grootste volksverzameling uit de Middeleeuwen.
Gedurende de Middeleeuwen was aldus het verschil tussen de Rijksdagen, de Staten-Generaal en de Concilies op het eerste gezicht niet zo
groot, behalve dat bij deze laatste het initiatief en de eindbeslissing toer
kwam aan de Eerste Stand, de clerus. Ondanks deze spontane en be
wuste vermenging van burgerlijke en kerkelijke competenties, en later
tot midden in de conciliaire crisis, blijft duidelijk het besef voortleven,
dat de geloofszaken en de zuiver kerkelijke hervormingen in laatste instantie door de bisschoppen worden beslist. De prinsen kunnen het gewicht van hun feodaal gezag in de weegschaal werpen om hervormingen tegen te houden of te bespoedigen; universiteiten en kapittels kun#&
nen een grote medezeggingschap verwerven, doch beslissend in de re
ligieuze zaken blijft uiteindelijk alleen het Episcopaat.
De lekenstand, als nieuw probleem
Vanaf de XVde eeuw valt de oude structuur van het christelijk gemenebest uit elkaar. Na de Renaissance en de Reformatie blijven de
prinsen hun religieuze bevoegdheid bewaren. De „democratische" ten~
densen uit de vorige eeuwen hadden, vreemd genoeg, alleen de kerke
lijke structuur aangetast, maar de macht van de prinsen onaangetast
gelaten. In de XVIIde eeuw, met de koningen „de droit divin", bereikt
het koninklijk absolutisme een nieuw hoogtepunt. Doch de barst zit er
in en werkt ongenadig verder. Met de Franse Revolutie wordt het duidelij k dat deze tijd voorbij is.
Ofschoon gezanten der koningen op het Concilie van Trente nog een
5 ) Cfr, J. Leclerc, Les théories démocratiques au Mo yen Age in Etudes 225 (1935)
5-26 en 168~192, waaruit wij, samen met het artikel van Mgr. H. Jedin, heel wat gege-

vens hebben geput.
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grote invloed hadden uitgeoefend, dacht men bij de voorbereiding van
het Vatikaanse Concilie nog een ogenblik aan de mogelijkheid om ze
opnieuw uit te nodigen. Tenslotte werd dit afgewezen, en de twee hoge
balkons in de Concilieruimte waren niets anders meer dan een late hulde aan totaal vergane gebruiken.
Het heeft geen zin deze vroegere levensvormen te willen herstellen.
Wij leven in een tijd, waarin de scheiding tussen Kerk en Staat beslist
voltrokken is. Voor wie de geschiedenis kent en de menselijke natuur,
is dit tenslotte een zegen. Ook is sinds de Franse Revolutie de struc-^
tuur van onze maatschappij grondig veranderd. Toen Kardinaal Bellarmino zijn traktaat De Laicis, Over de Leken, schreef, dacht hij alleen
maar aan de adel en de prinsen. Alleen de prinsen beschikten over de
volle burgerlijke, sociale en zelfs kerkelijke rechten. Zo verkregen bij
het verdrag van Westfalen alleen de prinsen de vrijheid van godsdienst~
keuze. Die uitzonderlijke positie van de adel bestaat niet meer. Nu beschikt, althans in rechte, ieder mens over de fundamentele burgerlijke
rechten.
Deze in de geschiedenis zo geheel nieuwe structuur zijs nog onbekend in Azië en in Afrika zal ook binnen de Kerk, voor zover
hiermede aan haar goddelijke wezensstructuur niet wordt geraakt, het
leven geven aan nieuwe verhoudingen tussen clerus en leek. Dit kan
heel wat tijd vergen, maar komen doet het. Het heeft zijn belang in te
zien, dat deze vraag naar de plaats van de lekenstand in de Kerk, en
dus in het Concilie, geheel nieuw is. Mgr. Jedin wijst terecht op de
totaal veranderde situatie van deze problematiek: vroeger had men het
impliciet over de „Laiengewalten", nu over de „Laienstand". Of juisr

ter gezegd, men had het ook over de leek in de Kerk, doch ging daarbij
uit van een voor die tijden evidente veronderstelling: de politieke, sociar
le en ook religieuze onmondigheid van de leek. Corporatief oefende de
leek zijn rechten uit in de persoon van de prins, zoals nu nog in Afrika
de zwarte spontaan zijn verantwoordelijkheid overdraagt aan het stamhoofd.
De leken op het komende Concilie

Zullen de leken bij het komende Concilie in staat gesteld worden om
hun eigen verantwoordelijkheid op te nemen? Op het eerste gezicht
staan wij niet heel veel verder dan in 1870. De clericaliserende visie op
de Kerk, als gevolg van de antireformatorische controverstheologie en
het laïcisme van de vorige eeuwen, is in vele landen nog heel sterk,
vooral bij de clerus die onbewust in de stelling van de „beati possiden^
tes" wordt teruggedreven.
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Vooral zijn intussen de nieuwe corporatieve institutionele vormen
nog niet geschapen, welke de totaal veranderde situatie vergt. Het is
maar al te duidelijk, dat in een wereldkerk met 500 miljoen leden. de
stem van de enkeling pas waarneembaar wordt tegen het klankbord van
een belangrijke organisatie. Het zal al moeilijk genoeg zijn om de 2.800
bisschoppen aan het woord te laten komen. Die hebben echter nooit hun
corporatieve verbondenheid verloren, daar zij door de wil van Christus,
als opvolgers van het college der Apostelen nog altijd een „Ordo
Episcoporum" vormen. Al kan men zeggen dat de theologie dit eigenlijk weer moet gaan ontdekken.
Toch is er sinds het Vatikaans Concilie wel iets veranderd. In verschillende landen zijn vele leken zich werkelijk bewust geworden van
hun verantwoordelijkheid. En zonder dit zelfbewustzijn blijven de beste
organisaties dood. Dat is al heel veel. Maar één onvermijdelijke voorwaarde blijft toch te vervullen van de kant van de leken. Zij kunnen hun
eigen verantwoordelijkheid pas opnemen, wanneer zij een diepe, persoonlijke en volwassen kennis hebben verworven van hun geloof. Zolang die er niet is, blijft men bij een steriel ressentiment tegen de „papen". Dit roept als reactie een nieuw clericalisme op, dat verderfelijker
is, omdat het vooral affectief geladen is.
Toen Paulus III bij de voorbereiding en de leiding van het Concilie
van Trente een beroep deed op de leken, was het juist omdat enkele
kringen van katholieke humanisten een lekenelite hadden gevormd, die
open stond voor de godsdienstige problemen van de tijd. De Venetiaan
se gezant Contarini werd kardinaal, de neef van Hendrik VIII, Reginald Pole, en Cervini werden kardinaal en legaten op het Concilie.
Cervini werd later zelfs Paus onder de naam van Marcellus II. Massarelli was leek, toen hij tot secretaris van het Concilie benoemd werd; pas
later werd hij bisschop gewijd.
De publieke opinie
Een eerste vorm van samenwerking is de vorming van de publieke
opinie. Op het Internationaal Congres van de Pers te Rome in 1950
heeft Pius XII het belang van deze „publieke opinie" voor de Kerk erkend 6 ) . De geschiedenis, b.v. van het Concilie van Florence, heeft be
wezen, dat zonder deze medewerking van de openbare opinie een Concilie machteloos blijft. Het laatste Vatikaanse Concilie heeft heel wat
last ondervonden vanwege een slecht voorgelichte wereldopinie. Het
Concilie moet voorbereid en gevolgd worden door alle leken als hun
s) Cfr. K. Rahner, Die o"f f entliche Meinung in der Kirche, Freiburg.
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eigen zaak. Dit blijft onmogelijk zonder de toegewijde en bevoegde medewerking van de katholieke pers. Dat hierin nog heel wat te doen is,
bewees de belangstelling voor de Publizistentagung van de Duitse uitgevers en journalisten te Maria Laach in 1959. Op de berichtgeving en
de commentaren van de Osservatore Romano kan men moeilijk afgaan,
aangezien deze krant zich soms veroorlooft, pauselijke uitspraken te
„censureren", door te verzwijgen wat hem niet bevalt. Wij hebben de
indruk, dat onze Nederlandstalige pers, na enkele maanden blindweg
de onbetrouwbare informaties overgenomen te hebben van de internar
tionale neutrale nieuwsagentschappen, intussen haar berichtgeving mer
kelijk heeft verbeterd. Doch wij menen, dat nog maar weinig katholieke
kranten zich de moeite getroost hebben om uit te zien naar een bevoegr
de specialist in conciliaire aangelegenheden.
-

De onmiddellijke medewerking

Tot nog toe werd de mening ingewonnen van de bisschoppen en van
de andere kerkelijke gezagsdragers, alsook van de katholieke universiteiten en faculteiten van theologie. Dat de theologische faculteiten aan
de Duitse en Oostenrijkse staatsuniversiteiten echter niet geraadpleegd
werden, heeft niet alleen daar ontstemming gewekt.
Wat de leken betreft, zien wij drie instellingen, die op dit ogenblik
hun medewerking kunnen en dus moeten geven. Het kan best zijn, dat
sommige reeds werden geconsulteerd. Uiteraard zijn deze rapporten
niet publiek. Maar wij hoeven niet altijd te wachten tot men ons om ons
advies vraagt, tenminste wanneer wij iets belangrijks te zeggen hebben.
Vooreerst hebben wij de Romeinse lekeninstellingen, als de Pausen
lijke Academie voor Wetenschappen, en vooral de Centrale Organisar
tie voor de Wereldcongressen voor het Lekenapostolaat, met de uitgen
geven Besluiten van de Wereldcongressen van 1951 en 1957, en de vele
belangrijke congressen in Azië, Afrika, Europa en Amerika. Verder
komen in aanmerking de Internationale Katholieke Organisaties met
hun secretariaat in Fribourg, hun informatiecentra in Rome, New York,
Genève en Straatsburg, en hun coördinatiecentrum bij de UNESCO te
Parijs. Tenslotte nog nationale organisaties met internationale, en dus
werkelijk universele contacten, als de werkliedenorganisaties, de standenorganisaties enz.
Wij zouden tenslotte nog speciaal willen wijzen op de belangrijke rol
vari de R.K.-Universiteiten, als bij ons de Universiteit van Leuven en
van Nijmegen. Leuven is de oudste R.K.-Universiteit en de grootste, en
bezit wereldfaam. Wij denken hierbij niet aan de faculteiten van theologie. Deze werden reeds geconsulteerd, en vanzelfsprekend zal ook
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verder nog een beroep op hun medewerking worden gedaan. Maar ook
de faculteiten van de Rechten en van de Geneeskunde, die vooral aan
leken zijn toevertrouwd, kunnen voor de vraag staan, of zij niet op ber
langrijke hervormingen of op brandende problemen moeten wijzen.
Het zou niet de eerste maal zijn in de geschiedenis dat Universiteiten
een belangrijke rol spelen in het leven van de Kerk.
Deze medewerking veronderstelt, dat men zich bewust is van zijn verantwoordelijkheid, en ook van de mogelijkheid om iets te bereiken. Men
kan natuurlijk altijd voorwenden: het helpt toch niets! Dat is niet waar!
In deze zaken, en vooral bij het grote aantal rapporten, is het alleen de
kwaliteit die de aandacht trekt. Het kan best zijn, dat alle voorstellen
op het Concilie niet kunnen worden behandeld, maar zoals het gebeurd
is na 1870, blijven deze rapporten nog lang nawerken. Men vergeet altijd, dat juist deze uitgebreide consultatie van de Kerk het werk van de
grote Pausen, als Leo XIII en Pius X, heeft mogelijk gemaakt. Zij
werd ook benut bij de codificatie van het kerkelijk recht vr 1918.
Tenslotte kan deze medewerking op verschillende wijzen geschieden.
Door publikaties, waarin bepaalde suggesties worden uiteengezet, als
in Revue Nouvelle van december 1959, of in de drie laatste afleveringen
van Wort und Wahrheit. Men kan ook samenkomen om gemotiveerde
rapporten op te stellen, en die naar Rome sturen langs de officiële weg.
Deze laatste methode dringt zich vooral op voor delicate aangelegenheden. Tenslotte kan men ook bepaalde problemen bespreken met zijn
bisschop. Er zijn bisschoppen die reeds spontaan het advies van leken
hebben ingeroepen. Maar wie niets doet, moet niet klagen, dat men hem
niet laat spreken.

Het wil ons voorkomen, dat ook gedurende het Concilie door de
leken nog veel kan gedaan worden. Terwijl het Concilie van het Vatikaan gehouden werd, werden te Rome grote tentoonstellingen ingericht
over de missies en over religieuze kunst en literatuur, die zelfs door de
Paus bezocht werden. Waarom zou men voor dit Concilie geen goed
voorbereide en competente documentatiecentra kunnen oprichten over
familiale, sociale en internationale activiteiten en problemen, waar de
bisschoppen betrouwbare inlichtingen kunnen vinden?
Het is een unieke gelegenheid voor de leken om hun verantwoordelijkheid in deze totaal nieuwe historische situatie op te nemen. Dat men
hiermede tevens een daad stelt van uitzonderlijke oecumenische beteken
nis, bewijst het feit dat vooral deze vraag van de medeverantwoordelijk ~
heid van de leken bij onze afgescheiden broeders een der grootste ben
zwaren blijft tegen het Concilie, zoals zij het zich bij ons voorstellen.
,

Harmonisatie
in Huwelijk en Geslachtsleven
DR. J. G. H. HOLT

LADER de uiterst gevariëerde vormen, waarin het geslachtelijke
zich aan ons voordoet, kan men mijns inziens een vijftal hiërarchisch geordende dimensies onderscheiden. Voor zover ik tot nog toe
in deze materie wetenschappelijk heb kunnen doordringen, heeft zich
steeds de indruk aan mij opgedrongen, dat de geslachtelijke verschijn~
selen in dit opzicht een unieke plaats te midden van alle overige menselij ke levensphenomena innemen. Andere levensverschijnselen vertonen dit onderscheidbare, maar onscheidbare, vij f dimensionale kar
rakter niet of niet zo duidelijk.
Bij de levendige gedachtenwisseling, die heden ten dage weer over
deze materie gaande is, moet telkens weer geconstateerd worden, dat
men maar al te gemakkelijk van de ene naar de andere dimensie overglijdt zonder te bemerken, dat men het dan over een andere visie, een
ander perspectief, heeft en dus strikt beschouwd de gemeenschappelijke basis van het gesprek ten dele heeft verlaten. Dit werkt uitermate
verwarrend, het verduistert het inzicht en belemmert het methodisch
voortschrijden van kennis. Zonder gefundeerde kennis echter wordt
het op zijn zachtst gezegd gevaarlijk zich te wagen aan het geven van
adviezen in deze uiterst delicate aangelegenheden, al mag de grote
vraag naar adviezen daar misschien toe verleiden.
Welke zijn dan de bovenbedoelde vijf te onderscheiden aspecten
of dimensies van het geslachtelijke?

O

I. De bovenzinnelijke, sacrale dimensie.

Van deze dimensie getuigt allereerst het algemeen menselijke besef,
de oer-intuïtie, dat het geslachtelijke iets van een hogere orde in zich
heeft en een sacrosanct teken is van een bijzondere werking van een
Opperste Wezen. De mythen, de initiatie-riten, de huwelijksceremoniën, de bruidscultus, de taboe's, die men bij alle volken aantreft, wijzen daar onmiskenbaar op. Alle mensen „weten" min of meer voor inzichtelijk, dat zij via de geslachtelijikheid en meer speciaal in het hu
welijk deel hebben aan het Werk van het Opperwezen en dat zij het
,
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voltooien en in menselijke zin ook voltrekken. Zij vragen en verwachten daarbij ook de hulp van het Opperwezen. In deze, niet strikt eigen,
maar toch wel analoge zin, zou men hier reeds de woorden ,,sacrament" en „genade" kunnen aanwenden, heenwijzend naar het volle
sacramentele karakter van het Huwelijk in Christus' volheid. Het is
een duister vermoeden van de nog niet gehoorde stem van Het
Woord, dat nog steeds vlees wordend is. Want overal waar de natuur is, is ook de genade. DE Genade, dat is Jesus Christus, God van
de Levende God, die de God des Levens is.
II. De sociale dimensie.

Deze betreft het huwelijk als sociaal instituut, bouwsteen van de
maatschappij, voedende bron van alle ordelijke betrekkingen van mensen onder elkaar. Hier gaat het dan over huwelijk en geslachtelijkheid,
die dè geschiedenis werkelijk „maken". Dit aspect wordt uitgedrukt
door de woorden van Genesis 1, 27/28: „Man en vrouw schiep Hij
hen. En God zegende hen en sprak: Weest vruchtbaar en vermenigr
vuldigt U en vult de aarde, haar aan u onderwerpend, en weest mees-ter en heer ....". In deze dimensie spelen de problemen van bevolkingsdichtheid, relatieve en absolute onder~ en overbevolking, de sociaal-economische verhoudingen, geboorte- en sterfte- en vruchtbaarm
heidsstatistiek, voedselvoorziening, landbouwpotentieel. Eveneens de
betekenis van openbare zedelijkheid en de plichten en rechten van
overheid en onderdanen ten aanzien van opvoeding, zeden, huwelijk
en gezinsleven.

III. De familiale dimensie.

Hieronder verstaan wij het huwelijk als instituut voor gezinsleven,
de onderlinge verhouding van man en vrouw in trouw en wederzijdse
hulp, de vormen van liefdebetuiging vallend onder de intieme verbon~
denheid van levenslot en levenstaak. Evenzeer het onderling delen in
eventueel ouderschap en de opvoeding der kinderen. Ook de liefdesverhoudingen van ouders tot kinderen, van kinderen onderling en van
kinderen tot ouders; kortom de gezinsliefde. In deze dimensie valt ook
de verantwoordelijkheid der ouders voor het aantal 'kinderen en de
tijdsruimte tussen de geboorten, benevens het oordeel in hoeverre een
en ander de onderlinge betrekkingen beïnvloedt. Het komt mij voor
dat deze dimensie een centrale plaats inneemt in betrekking tot de harmonisatie van het geslachtsleven.

,
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IV. De private of individuele dimensie.

In deze dimensie behoren gezien te worden alle waarden, die huwelijk (of ongehuwd zijn) en geslachtelijkheid voor de individuele mens
meebrengen. Het gevoel van eigenwaarde, de innerlijke rust of onrust,
zelfvertrouwen, eenvoud, echtheid, zakelijkheid, macht, voornaamheid, volharding, vastberadenheid. Kortom de positiebepaling van het
Ik in het geslachtelijke. Evenzeer dus de weerslag en de invloed van
het geslachtelijke op het Ik; dus de betekenis van erotiek, zinnelijkheid, lust en onlust, bevredigd of onbevredigd zijn, als factoren voor
zelfhandhaving en evenwicht, hetgeen de noodzaak van zelfkennis, behoedzaamheid, overleg en beleidsvoering met zich mede brengt. Eigenlijk: de gehele inhoud van een ware prudentia inzake het geslachtsleven. Deze is, onder behoud van de algemene regels, voor ieder
individu weer anders genuanceerd. Het individuele verleden, derhalve de verhouding in het gezin waaruit het individu voortkwam, speelt
er een zeer grote rol in; groter dan men zich doorgaans bewust is.
V. De (immanente) biologische dimensie.

Deze behelst de innerlijke betekenis van alle geslachtelijkheid: de
grond, waarom geslachtelijkheid bestaat. Deze grond is de instand
houding van de soort in steeds variërende combinaties. Anders gezegd: vorming van kiemen, die niet alleen nieuw zijn inzoverre ze er
eerst nog niet waren, maar ook: die er nog nimmer zo waren. Alleen
van dit gezichtspunt uit is het geslachtelijke in zijn laatste instantie
begrijpelijk, want dit is in het profane vlak het meest fundamentele

aspect. Het verklaart namelijk, waarom het geslachtelijke als zodanig
er is en waarom het zodanig is. Men noemt dit dan ook wel het intrinsieke aspect. Omdat het de laatste, de immanente zin, het wezenlijkste van de geslachtsfuncties aangeeft, gebruikt men hier ook wel
het woord „natuur" in de filosofische betekenis van „essentie". Dit
woord „natuur" echter wordt evenzeer misverstaan als het woord
,,liefde" en daarom doen wij er wijs aan deze beide woorden slechts
met de uiterste omzichtigheid te gebruiken. Ze moeten eerst „recht
gezet" worden, zoals de Chinese wijsgeren zeggen. Alleen in filosofie
sche zin trof ik reeds zeven verschillende inhoudsbepalingen aan. De
lezer bedenke daarnaast nog maar eens een aantal betekenissen buiten
het strikt wijsgerige terrein ...
Speciaal inzake het heden zo urgente gesprek over de geboorterege^
ling worden ten eerste de verschillende dimensies onvoldoende onder~
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scheiden en ten tweede wordt het woord natuur onophoudelijk scheef
getrokken. Het voornaamste strijdpunt gaat daarbij niet over de vraag
of geboorteregeling op zichzelf geoorloofd, subsidiair geboden, kan
zijn, maar over de middelen, die daartoe worden aangewend. Er zijn
namelijk middelen, de voorbehoedmiddelen of anticonceptiva, die zich
tegen het laatste wezenlijke verband keren, en middelen die dit verband blijven respecteren: de (periodieke) onthouding. Het verschil
tussen die twee soorten ligt niet in de indicatie, noch in de intentie tot
het beoogde doel: harmonisatie van het kindertal in het gezinsverband,
maar in het feit, dat de geslachtsbetrekking een laatste, wezenlijke, innerlijke dimensie heeft, die van het hoogste, want essentiële, belang is
en vervolgens in het feit, dat alle dimensies onlosmakelijk samenhang
gen. Dit is geen uitvindsel van de Kerk, noch een kerkelijke wet, maar
het is s.v.v. een uitvindsel van de Schepper, die alles zo en niet anders
heeft gemaakt.
Aan de Kerk is in directe opdracht de hier het eerst genoemde dimensie toevertrouwd en daarmede vallen. Haar, Bruid van Christus,
vanwege het onlosmakelijke verband ook de herderlijke en moederlijke
waakzaamheid aangaande de harmonische ordening der overige dimensies toe. Zij begrijpt pas in Waarheid, hoe de samenhang van
eerste en laatste dimensie 'n schepping is van de mens naar Gods
BEELD, d.i. het vleesgeworden Woord, waarin alle vijf dimensies onderkend worden. Tussen de eerste, transcendente en de laatste, immar
nente dimensie zijn de drie overige dimensies als het ware in de kosmische samenhang en het heilsbestel opgehangen.
Ook in onthouding van de genitale gemeenschap liggen alle vijf dimensies verwoord als het een onthouding is die een positief gezicht
draagt. Degene, die de onthouding alleen ziet in de keerzijde van het
vierde aspect, verstoort de harmonisatie der waarden. Onthouding is
allerminst iets neutraals, laat staan iets negatiefs; het moet een act van
positieve erkenning van alle aspecten der geslachtelijkheid zijn, act van
genegenheid en waarachtige vrijheid, van menselijke waardigheid, van
voorname verantwoordelijkheid en van evenwichtige gecultiveerdheid
Ook de onthouding typeert de wijze, waarop iemand mens is.
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„Onderweg naar Civitas Der'

AT onze tijd ten toon spreidt aan desintegratie, leidt het oog soms af van
zijn hoopgevende, vertrouwen-wekkende waarden. Wankelmoed in het
aangezicht van de overmacht der techniek en aanstellerige mystiekloosheid als
heilsleer der super-intelligenten overheersen, maar hebben het veld niet gemonopoliseerd. Misschien leeft er meer geloof in het voortbestaan van de mens,
in de superioriteit van de geest en in de veredelende uitstraling der kunst
dan steden en industriecentra, laboratoria en congressen of statistieken en opiniepeilingen ons te zien geven.
Alleszins ontmoeten we onder onze tijdgenoten enkele persoonlijkheden,
vaak aan het hoofd van industriële ondernemingen, bij wie dit geloof zij n bestemming heeft gevonden in zinrijke daden. Actie en bezinning verhouden zich
in hen zo gaaf en gespannen tot elkaar, dat hun werk beslissende wendingen
verleent aan de cultuur en er soms hoogvlakten in bereikt waartoe de traditionele bijdragen de stijgkracht schijnen te missen.
Gaat men eens na welke bedrijven aan zulke figuren hun karakter en een bepaalde grootheid hebben te danken en waarin de harmonisering van techniek,
economie, sociale verantwoordelijkheid en kunst een organische mogelijkheid
blijkt, dan komt men tot een niet onaardige erelijst. In Finland: de Wdrtsild
Koncernen met Gunnar Stahle, in Zweden: Orre f órs Glasbruk met Johan Beyer,
twee producenten wier esthetisch gezag op het gebied der huishoudelijke
waren quasi internationale geldigheid bezit. De beslagen, met schoonheid dwepende zakenman Georges Combet heeft in korte tijd van Gaz de France een
modelbedrijf gemaakt. Hun exclusieve stijl krijgen de Göppinger Kaliko- und
Kunstlederwerke van hun mentor dr. Herbert Muller en van de veelzijdige Arnold Bode. London Transport Executive en Container Corporation of America
hebben door hun verwezenlijkingen criterium-waarde verworven in de domeinen
van typografie, letter-ontwerping en vormgeving der vervoermiddelen. Een bijna
historische figuur is dr. Emil Rasch die, als fabrikant van behangselpapier,
reeds vóór 1928 oog had voor de boodschap welke het Bauhaus van de kunst
naar de industrie en de handel overreikte. D. J. De Pree, de president van de
Herman Miller Furniture Corporation, in Western Michigan, vertelt dat zijn
firma zich uit de crisis van 1930 gered heeft door de overtuiging dat zij een
creatieve, culturele taak in de natie had te vervullen, nl. niet zozeer meubelen
verkopen als wel „to sell a way of life ...".
Deze en andere ondernemingen vormen de tegenpool van wat Lewis Mumford het „schizofrene versagen" heeft genoemd, het besef loos ondergaan van
de willekeur in gemechaniseerde produktie of de capitulatie voor de vertechnisering van het leven. Niet minder ook van een doffe moedeloosheid welke de
machine als één der mogelijke, adequaat hanteerbare hefbomen voor menselijke
bevrijding een utopie acht.

W
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Captains of industry? De Carlyleaanse term is zwoel van nagalmen uit een
positivistische, van de essentia animae afgewende eeuw en schijnt voor de leiders van deze ondernemingen een tamelijk geringschattende definitie. Zij worden niet meer gedomineerd door de roekeloze overmoed die tijdelijke met
eeuwige waarden verwart en de humane maatstaven vervangt door die van vernuft en materie. In de plaats daarvan trad een rustig begrip voor de beperktheden, een zekere tucht, maar ook een bezield, ofschoon gerelativeerd zendingsbewustzij n.
Adriano Olivetti geldt over de hele wereld als de verpersoonlijking van dit
soort zaken-doen. Geen ingewijde in industriële vormgeving, bouwkunst of bedrij f spsychologie die hem niet als zodanig erkent, doch ook in de kringen van
sociologie, politiek en „zuivere" kunst heeft men hem als één der prominenten
van onze tijd gehuldigd. Wie van hem zegt dat hij „meer was dan een f abrikant", doet hem enigszins onrecht aan en kan dat alleen bedoelen als een speldeprik aan zijn vakgenoten die beneden de maat blijven. Juister is het op hem
een parafrase van een beroemd bon mot toe te passen: „Niets dan een f abrikant, maar wèlk een fabrikant !"
Enkele maanden geleden is hij op 58-jarige leeftijd gestorven. Het doet onwezenlijk aan dat het bericht van zijn dood de smalle spanwijdte van enkele
krantenregels nauwelijks overschreden heeft. Alsof wij een kans hebben gemist om even te verstillen bij het heengaan van één die ons een uitweg toonde
uit onze problematiek van arbeid en produktie, levenskader en wonen, gemeenschapsleven, wetenschappelijke macht en welvaartscultus. Hebben wij van zijn
suggesties voldoende bemerkt, meten wij hem al met een hem passende maat?
Dat blijkt niet zo simpel voor een tijd die gewoon is met gecontingenteerde
verdiensten te rekenen. Adriano Olivetti's werk was een synthese, een godsgenadig summarium waaruit géén element kan afgescheiden en op zichzelf
bekeken worden.
De verregaande socialisering in zijn onderneming, de prachtige architectuur
van zijn fabrieks- en kantoorgebouwen en woonwijken voor de bedrijfsleden, de

fraaie vorm zijner produkten en de charme van zijn showrooms of de spiritualiteit van zijn reclame, niets van dit alles mag men autonoom beoordelen als
men enig vermoeden wil krijgen van zijn allure. Ook mag daar niet van geisoleerd worden: zijn innig contact met het universele geestesleven, zijn grote
vertrouwdheid met velerlei uitingen van kunst, letteren en wetenschappen en
met de klassieken, zijn flair om de juiste medewerkers aan te trekken en creatieve
krachten van bijzonder gehalte uit binnen- en buitenland deel te laten nemen
aan zijn werk, zijn gereserveerde maar oplettende houding tegenover de Italiaanse politiek, of, tenslotte, het helderziende en fijne spel van zijn economische
strategie. Het zijn allemaal facetten van een geheel welke eerst optimaal zin
verwerven door hun correlatie.
Toen men aan Egidio Bonfante, één zijner intiemste artistieke adviseurs,
eens vroeg hoe het mogelijk is dat zoveel stijl in de firma tot leven kwam, zoveel cohesie tussen alle afdelingen, diensten en individuen, zodat om het even
welk detail der onderneming en niet alleen haar handelswaar die stijl en
samenhang reflecteert, luidde het antwoord eenvoudig: „Dat komt van Adriano
Olivetti". Het was niet het verwachte antwoord: de belichting van één of ander
systeem van planning en organisatie. De daarop volgende vraag, „dat alle verantwoordelijken dan wel zeer geregeld, bijna stereotiep met de chef besprekin-
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gen moesten voeren ?'', kreeg als glimlachende weerlegging: „Dat gebeurt zeer
zelden. Hij behoeft voor ons niet concreet aanwezig te zijn om te weten wat we
te doen hebben. Hij is een onzichtbare immer aanwezige. Zijn denken dooradert de hele onderneming".
Wij bevinden ons hier vèr van een louter rationeel, , knap uitgewerkt programma met nauwkeurige richtlijnen en instructies. Net dat „onvatbare" waardoor dit ondernemingsbeleid zich onderscheidt van het wetenschappelijk „management'', schijnt het geheim waardoor het bedrijf de glans van een wonder
heeft gekregen. Het is het fluïdum dat van de leider uitging, een gloed welke
alle deelnemers tot media met een individuele kracht maakte. Was deze man
niet de bescheidenheid zelve geweest, hij zou met een glimlach van dubbelzinnigheid verkondigd hebben: „Olivetti, c' est moi".
Hij was niet van het ras dat langs de wal vaart. Dat bewees zijn vader, ingeniore Camillo, al van de eerste dag dat de fabriek bestond (1908) : koene koers
in volle zee. Het ging om de vervaardiging van schrijfmachines, een produkt
dat toen reeds geen nieuwigheid meer kon genoemd worden. Maar de debutant volgde niet de twijfelachtige gewoonte welke er in zulk een geval in bestaat
bevoegden aan rivalerende bedrijven afhandig te maken. Hij construeerde zijn
machine op zijn eentje en schonk zijn firma meteen een augurium voor vijftig
jaren: oorspronkelijkheid is veiliger.
Deze Camillo, minder don dan bijbels visionair, taaier, nuchterder en zakelijker dan zijn luidruchtige tijdgenoot Marinetti, doch even boordevol van werklust en toekomstdromen, was reeds voor zijn dood (1943) een legende: zijn
eerste arbeiders leerde hij tangen, vijlen en bankschroeven gebruiken en van
elk der 12 5 man die bij het begin van Wereldoorlog I de werkhallen bevolkten,
zou hij de naam, de vrouw, de kinderen en de zorgen hebben gekend. Baard,
gebaar en ingetogenheid maakten hem tot een aartsvaderlijke verschijning. Het
vaderschap zelf is totaal geworden door de continuïteit van zijn visie in een juiste zoon.
Het begon in Ivrea, een plaatsje dat men, uit Milaan komend, rechts van de
weg nabij Turijn ontmoet. Slechts de heuvelglooiingen voorkomen dat men het
tamelijk troosteloze landschap met zijn verspreide dennen „Gronings" zou
noemen. Wellicht is het even schraal, initiatief en blij vertrouwen in de arbeid konden er in elk geval vruchtbaar gedijen. Na een halve eeuw volbrengen
er 7.000 mannen en vrouwen hundagtaak in een over 220.000 m 2 uitgebreid
gebouwencomplex, en een groot deel van hen woont er in een vriendelijk stadje
van flats en eengezinshuizen, in een urbanisatie welke even zorgzaam de wasdom
van de natuur als het verkeer en de zinvolle gewoonheid van het dagelijks leven
bevordert, in een gevoelige architectuur die volmaakt werd met hovingen en
vijvers, sportvelden en ontspanningsruimten, kindertuinen en medische centra,
bibliotheken (40.000 boeken) en opleidingsinstituten.
Deze kleine natie heeft voor het proces harer verwezenlijkingen de volkomen
kringloop bereikt. Alles wordt intra muros bedacht, ontworpen, uitgevoerd,
gefinished en getest: een geslotenheid van bewerking, aflevering en voltooiing
welke zich voltrekt van gieterij naar machinehall, van precisiediensten naar
montage, van schrij nwerkerij naar emaillering, van kunststoffen- en textielafdeling naar drukkerij en verpakking, vaak werkend met een produktie-apparatuur van eigen makelij . Elektrische energie-behoefte: 10.200.000 kWu per
jaar; thermische: 13.300.000 calorieën per uur uit 8.000 ton stookolie per
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jaar. Voortbrengst-ritme: twee eenheden per minuut ... In hetzelfde Aosta-dal
waar patriarch Camillo eens met twintig schoorvoetende volgelingen de nevels
van de werkeloosheid openscheurde, gonst thans het moederhuis van een over
heel Italië en een halve wereld vertakt bedrijf. Te Turijn, Apuania, Pozzuoli bij
Napels, Milaan, Glasgow, Barcelona, New York, Brussel, Parijs, Wenen, johannesburg, Frankfurt, Buenos Aires, Bogota en Rio de Janeiro beluisteren f abrieks- en kantoorfilialen de harteklop van Ivrea.
Nochtans, soortgelijke feiten en cijfers van eendere of nog indrukwekkender
ordegrootte zouden verscheidene Europese, Amerikaanse en Japanse ondernemingen ter tafel kunnen brengen. Identieke blitz-ontwikkelingen en potenties
worden gesymboliseerd door namen zoals Philips, Bell, Westinghouse, Fiat,
General Motors, AEG, Gevaert en andere. Er is echter één kleine schakering.
Die nuance belichaamt Adriano Olivetti door zijn groot geloof in schoonheid.
Een ethisch gevoede schoonheid als levensvoorwaarde, als fundamentele verantwoording van menselijk bestaan. Vader Camillo had daar reeds op gepreludeerd toen hij zijn eerste machine, de M1, op de Wereldtentoonstelling te Turijn
in 1911 presenteerde met een verklaring die men in onze dagen eerst ten volle
gaat begrijpen: „Aan de visuele gestalte is evenzeer aandacht besteed. Een
schrijfmachine mag geen salonstuk zijn, overladen met versieringen van bedenkelijke smaak. Ze behoort er degelijk en desondanks elegant uit :e zien. De
vorm der machine als object is dan ook met zorg bestudeerd, zodat ze in het spel
van haar lijnen, van haar vernikkelde metaaldelen en haar verlakte vlakken een
uiterste stadium van perfectie bereikt".
Ingeniore Adriano, eenmaal in 1933 directeur geworden, bouwt de ideële
ondergrond van deze opvatting verder uit en maakt er het handvest der onderneming van. De door Marcello Nizzoli in 1948 ontworpen „Lexicon" wordt
door kunstmuseums als tentoonstellingsobject en exponent van twintigste-eeuwse
vormgeving aangekocht. De „Lettera 22", eveneens een ontwerp van Nizzoli,
verwerft op de Triennale van Milaan het onderscheidingsteken „Compasso
d' Ore" . In 1952 worden ze, samen met andere schrijf-, reken- en telmachines en

telescriptors der firma, in het Museum of Modern ' Art te New York geëxposeerd, en de uitbundige lof van The New York Times wordt bevestigd door
vaktijdschriften zoals Architectural Forum en Interiors. Onder het dozijn geconsacreerde voorbeelden dat door promotors van de vormgevingsgedachte aan
industriëlen en andere gegadigden immer opnieuw wordt voorgehouden, komt
sedertdien telkens één of ander Olivetti-produkt voor, de „Studio 44" of de
„Elletrosumma", de „Divisumma" of de teleprinter T2. Vrijwel steeds goederen
welke uitmunten als een tot plastische entiteit gesublimeerde vormstudie van
machine-structuur, technische vervaardiging en materiaal-eigenheid.
Het op zichzelf bevallige produkt kan echter ook als een betrekkelijk enghartig commercieel doeleinde worden beschouwd, zijn verdiensten voor de gebruiker ten spijt. Het krijgt eerst een volledig-humane betekenis indien het een
aspect is van een creatief-culturele ondernemingsleiding welke zich gelijktijdig in
eenzelfde graad van schoonheidsliefde uitspreekt in de ruimten waarin dat produkt tot stand komt en aan het publiek wordt aangeboden, in de huisvesting van
hen die het produkt maken, in de teksten en afbeeldingen welke het produkt in
de aanprijzing begeleiden, en in het moreel gehalte der genegenheidsgemeenschap waarin alle bij deze produktie betrokkenen zijn opgenomen.
Binnen het verloop van een kwart eeuw zet de fabrikant dit inzicht om in een
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Pollini, de groep BBPR (Banfi t, Belgioiso, Peresutti en Rogers), Piero Bottoni, A. Fiocchi, Luigi Cosenza, Gian Antonio Bernasconi. In samenwerking met
een zestal van hen ontwikkelt hij het eerste stedebouwkundig streekplan van
Italië: Ivrea en de Aosta-vallei. Hij laat hen een vakantie-oord te Marina di
Massa, talloze arbeiders- en bediendenwoningen, het prachtige palazzo aan de
via Clerici te Milaan, het gaaf in het landschap geïntegreerde complex te Pozzuoli bouwen. Hij ontdekt onbekende jongeren, voorbestemd om via Ivrea in
twee- en driedimensionaal design bij te dragen tot het nieuwe vormgevoel: behoudens Nizzoli, Giovanni Pintori, Constantino Nivola, Renata Zvetermich,
ook Herbert Bayer en Alexandre Schawinsky, beide laatsten uit de Bauhauskring, of doet een beroep op gevestigde reputaties zoals de affiche-tekenaars
Savignac en A. M. Cassandre en de Zwitserse letter-ontwerper Imre Reiner. De
showrooms die te Venetië, New York, San Francisco, Modena, Nottingham,
Rome en in vele andere steden worden ingericht, zijn, door de originaliteit van
hun lokalen en uitstalramen, het raffinement der meubelopstelling of de verrassing van een wandschildering, beeldhouwwerk of mobile, magneten in het
stadsbeeld voor hen die zich plegen te verlustigen aan mooie lijnen, zuivere
kleurgeving en „l'art de créer le vide" (Charlotte Perriand) . Folders, prospectussen en publiciteitsbiljetten, waarin vooral Pintori een onuitputtelijke verbeelding te genieten biedt, worden verzameld als kleinodiën van grafische kunst.
Affiches in de straten, langs de wegen en in de trams, gebaseerd op een delicate
zinspeling (een roos in een ledige inktpot; een telraam waar zich bloeiende
bloesems doorheenslingeren), op bewondering voor antiek beschavingswerk
(hiërogliefen, spijkerschrift, ostrakons) of op allerlei bekoringen van het eenvoudige leven (kleuterkrabbels, op de vingers tellende kinderen), getuigen er
voor dat humor, intellect, vreugdig levensgevoel, techniek en kunst verzoenbaar
zijn en dat banaliteit niet noodzakelijk de reclame hoeft te tiranniseren.
Het wonderbare is evenwel dat dit alles, ontworpen en getekend door de
meest uiteenlopende karakters en temperamenten, geheimzinnige en toch duidelijk waarneembare gemeenschappelijke trekken vertoont, een diepere verwantschap in de visie, een stijl. Cherchez le chef. Overal vindt ge hem aan het
uitgangspunt van de realisaties, de vondsten en de sinjalen van schoonheid. Ook
waar het periodieken of allerhande publikaties betreft. Was hij er zelf niet de
directeur of hoofdredacteur van zoals van Urbanistica, het architectuurtij dschrift !%4etron of het cultureel blad Comunità —, dan stimuleerde hij ze met
ideeën en speciën (Sele Arte, Architettura) . Opzienbarende tentoonstellingen
van moderne en oude beeldende kunsten liet hij te Ivrea door Luciano Codignola voor personeel en bezoekers organiseren; concerten, gewijd aan de polyfonisten, en gecommentarieerde audities van jazzmuziek werden rechtstreeks door
hem op touw gezet; hij liet een vermaard geworden kinematheek oprichten;
tijdens voordrachten over Faulkner, Pythagoras, Vitruvius, Spinoza, Simone
Weil . . . was hij zelden afwezig.
Velen hebben voorspeld, en gehoopt, dat zijn a-parlementair politiek credo,
een filosofisch groots gezien en toch realistisch christelijk socialisme, hem aan
het hoofd van Italië's rijksbestuur zou brengen. Men kan zich afvragen of hij,
ware hij niet zo voortijdig gestorven, zulk een stap ooit gedaan zou hebben.
Heeft hij met zijn industrie en zijn werk van volksopvoeding, „The Italian Institute for Community Centers", niet onophoudelijk gesuggereerd hoe beleid
over mensen en goederen met ethische en esthetische waardigheid wordt be-
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bond als het zich voedt met liefde, wilskracht en geloof in de geest ? En heeft
hij niet gemerkt dat dit nauwelijks verholen understatement door miljoenen
wie het aanbelangde, slechts half begrepen werd ? Waarschijnlijk heeft hij als
fabrikant en als oprichter van tientallen gemeenschapscentra voor arbeiders en
landbouwers meer waar gemaakt dan hij, trots zijn leidersgaven, ooit als staatsman had mogen verhopen.
Er stonden hem als zodanig vermoedelijk nog grandioze idealen v66r ogen ...
Kort v66r zijn dood verschoof hij een stuk op het economisch schaakbord dat
in de U.S.A. sensatie verwekte. Hij kocht 34% van de aandelen der Underwood
Corporation op. De Amerikaanse onderneming, „needing help in a hurry",
werd aldus van de ondergang gered en meende met eigen presidentschap en
opvattingen de leidsels in handen te houden. Olivetti verving deze leiding echter onmiddellijk door een eigen staf en, naar de laatste berichten; (Time, 25
april 1960) doen vermoeden, wordt dit eertijds glorieus bedrijf welbewust verolivettiseerd. Is het lichtvaardig achter deze transatlantische flankbeweging de
drang te bespeuren om ook in de Nieuwe, bij uitstek technische Wereld een
positief-culturele invloed te verwerven, en niet uitsluitend economisch gewin?
Men kan daar ternauwernood aan twijfelen. Men luistere slechts naar de
vurige belijdenis die hij uitsprak toen hem in 1956 in het restaurant van de
Eiffeltoren de Grand Prix d'Architecture werd overhandigd: „Tous ceux qui
oeuvrent avec une conscience sereine pour l'épanouissement de 1'architecture
coopèrent non seulement à l'affirmation d'un art et d'une science, mais à un
type de civilisation, qui nous tient à coeur, et qui est destiné à faire avancer la
cité de l'Homme sur le chemin de la cité de Dieu".

WETENSCHAPPELIJKE KRONIEK

P. G. VAN BREEMEN $.j.

Plasma en
Kernfusie

Er zijn twee diametraal tegenover elkaar staande manieren om kern-energie
vrij te maken, nl. splitsing van een (grote) kern in twee kleinere: kernsplijting; en samensmelting van twee zeer kleine kernen tot één nieuwe: kernfusie (in het Engels resp. fission en fusion genaamd) .
Het beginsel van de kern-splijting is het gemakkelijkst technisch te verwezenlijken: in explosieve vorm is de atoombom (A-bom) er een trieste en mensonwaardige toepassing van, terwijl een gecontroleerde vorm van kern-splijting
plaats vindt in de z.g. kern-reactors. De eerste atoombommen waren klaar in de
eerste helft van 1945 ; op 13 juli werd een bom beproefd in de woestijn bij
Alamogordo, en op 6 aug. werd de stad Hiroshima verwoest. De eerste kernreactor werd gebouwd in de Universiteit van Chicago onder leiding van de uit
Italië geïmmigreerde fysicus Enrico Fermi. Veiligheidshalve was de reactor opgesteld onder de tribune van het stadion der Universiteit. Op 2 dec. 1942 in de
namiddag had daar de eerste zichzelf in stand houdende kettingreactie plaats.
Thans zijn er over de hele wereld honderden technisch veel betere, maar op
hetzelfde beginsel berustende kernreactors in werking. Elke toepassing van de
kernsplijting heeft echter te kampen met een groot en nog niet opgelost probleem: er ontstaat nl. radio-actieve „as", die niet alleen de reactor verstopt als
de as niet tijdig verwijderd wordt, maar die bovendien uiterst gevaarlijk is voor
elke vorm van leven op deze aarde. Voor het opruimen van deze afvalprodukten
is nog geen bevredigende oplossing gevonden.
Bij de kern-fusie heeft men met dit netelige probleem niet te maken, omdat
daarbij geen radio-actieve as ontstaat. Dit is een belangrijke reden, waarom men
zoekt naar een technisch uitvoerbare vorm van kernfusie.
Een tweede reden is, dat bruikbare grondstof voor kernfusie in praktisch onbeperkte hoeveelheden voorkomt, in tegenstelling tot dedure grondstoffen der
kernsplijting (uranium en plutonium). Men kan nl. voor kernfusie uitgaan van
deuterium, dat in gewoon water voorkomt in een concentratie van 1 op 6000
(en dus in absolute zin in zeer grote hoeveelheden) .
Op de derde plaats is de energie-opbrengst bij kernfusie ongeveer tienmaal
groter dan bij kernsplijting: bij splijting van 1 kg. uranium komt een energie
vrij van rond 20 miljoen kilo-watt-uur; bij fusie van 1 kg helium uit deuterium
komt ong. 200 miljoen kwh. vrij; ter vergelijking zij vermeld dat de verbranding van 1 kg steenkool een energie van 10 kwh levert. Men is er in geslaagd
om ook de kernfusie technisch te verwerkelijken, maar men is er (nog) niet in
geslaagd om die reactie in de hand te houden: de waterstofbom (H-bom) berust op het beginsel der kernfusie. De H-bom is dus aanzienlijk krachtiger dan
de A-bom. Bovendien kan men bij de A-bom niet boven een bepaalde kritische
massa gaan, terwijl de H-bom in principe willekeurig groot gemaakt kan worden. De kernfusie komt in gecontroleerde vorm voor in de natuur zelf, nl. in
de zon en in de sterren; deze putten hun energie uit kernfusie. De wetenschap
zoekt thans naar de mogelijkheden om ook op aarde deze energiebron op een
gecontroleerde wijze te ontsluiten.
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Voorwaarden voor kernfusie
De meest in het oog springende voorwaarde voor kernfusie is de exorbitant
hoge temperatuur die nodig is. De zon heeft een temperatuur van 15 miljoen
graden Celsius; vele sterren een nog hogere. In de H-bom begint de kernfusie
ook pas, nadat men een temperatuur van enkele miljoenen graden heeft bewerkt; men bereikt deze temperatuur, door eerst een A-bom te laten ontploffen,
waarbij een temperatuur van meerdere miljoenen graden ontstaat; dan kan de
kernfusie een aanvang nemen, die, eenmaal begonnen, zichzelf in stand houdt
en zich als een explosie verder ontwikkelt. Men kan dit vergelijken met een
kruitlading, waarbij het slaghoedje de temperatuur moet leveren, zodat het kruit
zelf kan gaan branden: het slaghoedje is nu een atoombom!
De tweede voorwaarde voor kernfusie is, dat men de beschikking heeft over
plasma. Plasma is een gas van zo hoge temperatuur, dat alle atomen uit elkaar
gevallen zijn in elektronen en de brokstukken die overblijven als een atoom
elektronen verliest (z.g. ionen) . Een atoom bestaat immers uit een kern, waaromheen zich elektronen bewegen. In een plasma nu hebben alle atomen een
deel van hun elektronen verloren; die elektronen bewegen zich als zelfstandige
deeltjes in het plasma. Als geheel is het plasma dus elektrisch neutraal (d.w.z.
ongeladen), maar alle voorkomende deeltjes zijn afzonderlijk genomen (positief of negatief) geladen. De plasma-toestand kan men beschouwen als een vierde stof-toestand naast de drie bekende stof-toestanden gas, vloeistof en vaste
stof. In een volledig ge-ioniseerd plasma is het atoom van al zijn elektronen
ontdaan, zodat alleen nog maar naakte atoomkernen en losgeslagen elektronen
voorkomen. Omdat waterstof, en ook de waterstof-isotopen deuterium en tritium, maar één elektron per atoom hebben, is een waterstof- en deuteriumplasma altijd volledig ge-ioniseerd.
De derde faktor, waarvan de gecontroleerde kernfusie afhankelijk is, is de
dichtheid (of beter: de ijlheid) van het plasma. Een deuteriumgas, dat bij kamertemperatuur een druk van 1 atmosfeer heeft, zou bij een temperatuur van
enkele miljoenen graden onder een druk van miljoenen atmosferen staan. Bij
een H-bom komen deze omstandigheden inderdaad min of meer voor. Vanzelfsprekend kan men een plasma-reactie bij zo'n druk niet meer controleren. Alleen bij een veel lagere druk zou het mogelijk zijn, de reactie in de hand te
houden; b.v. als men uitgaat van een gasdruk, die bij kamertemperatuur één
honderdduizendste atmosfeer bedraagt. Een dergelijke gasdruk is een vacuum,
dat zonder veel moeite gerealiseerd kan worden. Veel moeilijker is het echter om
ook alle verontreinigingen in het gas te vermijden. De werking van uiterst geringe hoeveelheden vreemde atomen is buitengewoon schadelijk; als er op 1 miljoen deuterium-atomen 1 calcium-atoom aanwezig is, dan betekent dat bij de
verwarming van het gas een verliespost, die even groot is als de onvermijdelijke
warmte-verliezen van de miljoen deuterium-atomen bij elkaar. De zuiverheidseis is dus waanzinnig hoog. Er zit niet veel anders op dan zo snel te werken, dat
verontreinigingen van de oven-wand geen tijd hebben om door te dringen in
het plasma, of om zonder ovenwand te werken.
Verwarming en opsluiting
De lezer heeft zich waarschijnlijk al enkele malen afgevraagd, hoe in een
laboratorium een temperatuur van enkele miljoenen graden mogelijk is. Ver-
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dampt dan niet alles ? De oplossing van het raadsel is, dat de temperatuur van
het plasma weliswaar buitengewoon hoog is (per definitie betekent dit dat de
bewegingsenergie van de plasma-deeltjes buitengewoon groot is) , maar dat de
warmte-inhoud toch maar betrekkelijk gering is, omdat de dichtheid zo klein is.
Berekening leert, dat 1 liter plasma van een druk van 1 duizendste atmosfeer en
een temperatuur van 350 miljoen graden een warmte-inhoud heeft die nog niet
eens voldoende is om een kwart liter water van kamertemperatuur aan de kook
te brengen. Men hoeft dus echt niet bang te zijn, dat bij plasma-experimenten
de machines verdampen.
De reden, waarom zulke hoge temperaturen nodig zijn, is dat dan alleen de
atoomkernen zo dicht bij elkaar kunnen komen, dat zij kunnen samensmelten.
Atomen zijn kernen omgeven door een zeer ijle en enorm uitgebreide wolk van
elektronen (in aantal variërend van 1 tot 92) . Bij een gewone scheikundige
reactie raken alleen de elektronen-wolken met elkaar verstrengeld (en dan nog
slechts in hun periferie) . De kernen zelf blijven bij zo'n chemische reactie volkomen onaangeroerd ergens diep verborgen in de elektronenwolk. De wolk is
nl. veel groter dan de kern. Als we het atoom zodanig zouden vergroten, dat de
kern een bol van 1 meter doorsnede wordt, en we denken die bol geplaatst in
het centrum van de stad Amsterdam, dan zouden de buitenste elektronen kleine
erwtjes zijn, die ronddraaien op een afstand als die van „Nieuw West" (5 tot 7
km) . Een scheikundige reactie zou dan b.v. ergens in 't Amsterdamse Bos plaats
vinden (6 of 7 km), en raakt dus de kern helemaal niet. Wat zou onze bol op
de Dam merken van relaties, die in het Amsterdamse Bos worden aangeknoopt?
Voor een kern- reactie moet de kern eerst van zijn elektronen-wolk worden ontdaan: een soort stripping, die veel energie vraagt, en die pas geheel of ten dele
gelukt bij zeer hoge temperatuur. Als alle elektronen losgebeukt zijn, hebben
we volledig ge-ioniseerd plasma. Dit veronderstelt al temperaturen van honderdduizenden graden. Dat wil zeggen, volgens de definitie van het begrip
temperatuur, dat de kernen en de elektronen in het plasma een zeer grote bewegingsenergie hebben. Voor kernfusie moet deze energie zó groot zijn (en dus
m.a.w. de temperatuur zo hoog zijn) dat de afstotende kracht tussen de atoomkernen overwonnen kan worden. Immers de atoomkernen zijn positief geladen;
ze stoten elkaar dus af; deze afstotende krachten worden op kleine afstanden
enorm groot. Alleen zeer snelle kernen kunnen deze kracht overwinnen en zo
voldoende dicht bij elkaar komen om samen te kunnen smelten. Een dergelijke
reactie noemt men een thermo-nucleaire reactie, omdat de thermische energie der
plasma-deeltjes de kern-reactie mogelijk maakt.
Er bestaan verschillende methodes om een kleine hoeveelheid zeer verdund
gas tot zo'n hoge temperatuur te verhitten. Maar het succes hangt nauw samen
met de mogelijkheid om het plasma op te sluiten. Het plasma mag de wand van
het vat niet raken; gebeurt dat wel, dan is de afkoeling zo sterk, dat alle pogingen om temperaturen van 5 of 6 cijfers te halen tot mislukking gedoemd
zijn. Men heeft echter een techniek ontwikkeld om het plasma in te sluiten in
een onzichtbaar vat, nl. binnen magnetische velden. De verwarming geschiedt
nu 1: door snelle compressie, waarbij de ontstane warmte niet mag wegvloeien
(z.g. adiabatische compressie; soms heel plastisch adiabatisch „kneden" genoemd) ; of 2: door inwendige wrijving in het plasma, dat bij hoge temperaturen nl. erg visceus is; of 3 : doordat men zeer snelle deeltjes in een magnetische
„fles" schiet en ze daar gevangen houdt (injectie) ; of 4: door elektrische schok-
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golven die men verwekt door snelle ontlading van een condensator. Als men
alle warmte-verliezen door contact met de wand en door onzuiverheden in het
gas en door straling zo goed mogelijk voorkomt, kan men zo hoge temperaturen
bereiken. Men heeft in aardse machines reeds een temperatuur van 13 miljoen
graden bereikt (in de Scylla te Los Alamos, U.S.A.).
De opsluiting geschiedt, zoals al even werd aangeduid, met behulp van magnetische velden. Meestal maakt men daartoe gebruikt van het z.g. pinch- of
knijp-effect. Het eenvoudigste voorbeeld hiervan wordt gevormd door twee
evenwijdige draden waardoor 'n elektrische stroom loopt (in beide draden in dezelfde richting) . De middelbare-school-natuurkunde leert al dat die twee draden
elkaar aantrekken. Dat komt omdat de stroom in de draden cylinder-vormige
magnetische velden vormt rond de draden. Laat men door een plasma, dat in
een lange cylinder is opgesloten, een sterke stroom gaan, dan krijgt men een
soortgelijk effect: men zou kunnen denken, dat het gas zich gedraagt als een
groot aantal evenwijdige stroomdraden, die elkaar aantrekken. Het plasma
maakt zich los van de wand en snoert zich samen tot een dunne draad in het
midden van de cylinder en wordt daardoor tevens verwarmd. Er zijn wel risico's
verbonden aan deze werkwijze, omdat een kleine uitstulping van de plasmadraad in een ras tempo uitgroeit tot een fatale verdikking, die de wand van de
cylinder raakt, en daarmee de verwarming te niet doet. In de Engelse vaktaal
worden deze uitstulpingen heel beeldend „saucages" genoemd. Met de Zetamachine te Harwell (Eng.) is men op deze wijze niet boven de 300.000 graden
gekomen.
Een betere methode schijnt dan ook te zijn, om eerst met behulp van een uitwendig magneetveld een magnetische fles te vormen; als het magneetveld sterk
genoeg is, blijven alle deeltjes in zo'n fles gevangen, omdat een plasma alleen
maar uit geladen deeltjes bestaat. Als de fles eenmaal gevormd is, probeert men
er snelle deeltjes in te injecteren. Maar deeltjes die snel genoeg zijn om in de
fles binnen te dringen, zijn ook snel genoeg om er weer uit te breken. De deeltj es zullen dus even snel weer uit de fles verdwijnen, als zij er in geschoten
zijn ...., tenzij men het klaar speelt om ze in de fles in kleinere deeltjes uiteen
te doen vallen. Men heeft nu inderdaad methoden gevonden om dat uiteenvallen binnen de magnetische fles tot stand te brengen. Langs deze weg zoeken op
het ogenblik de Amerikanen met hun DCX- en Orion-machines in Oak Ridge
en de Russen met de Ogra-machine.
Er wordt op verschillende plaatsen ter wereld met plasma geëxperimenteerd.
In ons eigen land, om daar maar mee te beginnen, bestaat een F.O.M.-Instituut
voor Plasma-fysica, sedert 1958 gevestigd in het landgoed Rijnhuizen té Jutfaas;
de aankoop van dit landgoed, de nieuwbouw van verdere gebouwen op het terrein alsmede de inrichting werd rechtstreeks door O.K.W. gefinancierd; de
verdere financiering geschiedt door de F.O.M. (Stichting voor Fundamenteel
Onderzoek der Materie) ; de wetenschappelijke leiding berust bij Dr. C. M.
Braams. Ook in het F.O.M.-Laboratorium voor Massa-spectrografie te Amsterdam en in het Centraal Laboratorium van T.N.O. te Delft wordt aan plasmaonderzoek gewerkt.
In Engeland is men al langer bezig, vooral in Harwell, waar men experimenteert met de Zeta (zero energy thermonuclear assembly) 1 ). In febr. 1958 kwam
1 ) Namens de minister van wetenschap heeft Sir David Eccles onlangs in het Lager.
huis medegedeeld, dat Engeland tot nu toe ongeveer £ 1.600.000 aan de ZETA gespen-
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het Zeta-project op tamelijk ongelukkige wijze in de publiciteit. Op donderdag
6 febr. van dat jaar kondigden de Engelse dagbladen op hun voorpagina aan,
dat zij de volgende dag in staat zouden zijn om bijzonder belangwekkend en
wereldschokkend nieuws te publiceren. Vrijdag 7 febr. waren de voorpagina's
geheel gewijd aan de grootste wetenschappelijke ontdekking van deze eeuw: in
Harwell was men er in geslaagd om een gecontroleerde, zelfstandige kernfusie
tot stand te brengen. De Engelse fysici konden nu de reactie verwerkelijken,
waaruit de zon ook al haar energie put. Engeland had dc leiding van de wetenschap en binnenkort ook van dedaarop voortbouwende techniek nu onbetwist in
handen. Op vele plaatsen ter wereld had men naar gecontroleerde kernfusie gestreefd, maar in Engeland was men geslaagd. Er verschenen foto's en levensbeschrijvingen van de leiders van het onderzoek. Er heerste een sfeer van onbeschrijfelijke, zelfingenomen triomf. De voorpagina's waren niet genoeg om dit
overwinningsgevoel te uiten; ook de volgende pagina's moesten getuigen van
de grootheid van Engelands wetenschap. Op zaterdag verscheen er een kort
artikel, waarin werd vermeld dat Admiraal Lewis Strauss, de voorzitter van de
Amerikaanse Atoom-Energie-Commissie, op een persconferentie had verklaard,
dat Amerika al langer de resultaten had bereikt waar Engeland nu zo groot op
ging, maar dat men het uit taktische en strategische overwegingen beter had
gevonden, om die resultaten nog niet bekend te maken. Nu men echter in Engeland het nieuwe succes wereldkundig had gemaakt, wilde de U.S.A. niet langer
wachten met te verklaren, dat men in de U.S.A. al eerder dit stadium van het
plasma-onderzoek had bereikt. De Engelse kranten beschouwden dit als Amerikaanse bluf; zoals een van de bladen opmerkte: „Americans stil! don 't realise,
that dollars don 't form a substitute for brains". De tijd heeft geleerd, dat zeker
het Engelse enthousiasme en misschien ook de Amerikaanse reactie voorbarig
waren. Want in sept. 1958 gaven serieuse wetenschappers als hun mening te
kennen, dat alleen nog maar in de Scylla-machine te Los Alamos een thermonucleaire reactie was bewerktstelligd, en zelfs dat was nog niet helemaal zeker (aldus op de tweede internationale Conferentie der Verenigde Naties inzake vreedzame toepassingen van kernenergie) .

Op het ogenblik heerst er zeker geen hoera-stemming bij de mensen die de
kernfusie onderzoeken. Wel wordt er hard gewerkt en worden er kosten noch
moeiten gespaard. In de U.S.A. wordt er jaarlijks 30 miljoen dollar voor dit
onderwerp uitgegeven door de Atoom-Energie-Commissie; er wordt aan gewerkt in een tiental laboratoria, o.a. te Oak Ridge, Los Alamos en Livermore
(onder leiding van Post en Van Atta) . Ook Rusland (Ogra-machine) en
Frankrijk (te Saclay) werken aan plasma-fysica. Verder: West-Duitsland (Aken
en Göttingen), Zweden (Uppsala), Japan en Italië. Maar het zijn echt geen pessimisten, die menen, dat het nog wel tientallen j aren zal duren voor men bruikbare energie kan winnen door middel van kernfusie. In Genève, tijdens de conferentie van 1958, varieerden de schattingen van de tijd, nodig opdat de kernfusie haar industriële bruikbaarheid kan bewijzen, tussen de 20 en de 40 jaar.
Wanneer de pogingen echter geslaagd zijn, dan zal dat betekenen, dat de mensheid over een praktisch onbeperkte energie-bron kan beschikken.
deerd heeft. Hij zei o.m.: „Hoewel het in dit stadium onzeker is of thermonucleair onderzoek zal leiden tot economische energie-produktie, zou de beloning in geval van succes
zo groot zijn, dat de regering van mening is, dat het huidige programma volledig gerechtvaardigd is".

KUNSTKRONIEK

Festivalindrukken
vanuit Wenen en Amsterdam
FONS SCHELLEKENS

EN grotere tegenstelling tussen twee wereldsteden dan die tussen Amsterdam en Wenen is nauwelijks denkbaar: onze hoofdstad, getypeerd door
een intieme, voorname bouwtrant, die in de historie geheel beheerst is geweest
door het omringende water; Wenen een conglomeraat van zeer veel bouwstijlen,
waarin de barok met zijn gevoel voor ruimte en levenszwier de boventoon voert.
Deze gedachten kwamen bij ons op, toen wij na een kort bezoek aan de Wiener
Festwochen in de maand juni, nog onder de indruk van de in 1955 geheel
herbouwde Staatsopera, plompverloren het Holland Festival indoken met een
operavoorstelling in de Amsterdamse Stadsschouwburg; het Weense operagebouw met zijn kristal, marmer en gouden plafondtooisel had ons zo overdonderd, dat onze meer intieme, plechtige schouwburgzaal ons als het ware een
moment van vertrouwde rust bezorgde. Wanneer het nu zo is, dat de specifieke
karaktertrekken van een volk het sterkst spreken in de uitingen van zijn kunst,
dan moest het ons in Wenen wel opvallen, hoezeer de volksaard van de Oostenrijker verschilt van die van de Nederlander, een verschil, dat zich nog meer dan
in de bouwkunst in de muziek manifesteert.
Komen we wat dit laatste betreft tot het trekken van vergelijkingen, dan zien
we, dat de muzikale Wener op de eerste plaats belust is op het muziektheater,
dat wij opera noemen. Gedurende de Festwochen werden er dagelijks uitvoeringen gegeven in de gebouwen van de Staatsopera en de (veel kleinere) Volksopera, waarbij de zalen de Staatsopera alleen al biedt plaats aan 2100 toehoorders steeds weer uitverkocht waren. Bij ons zou iets dergelijks onmogelijk zijn. Gevoel voor theater, dus voor dramatische ontwikkeling van situaties,
die voortkomen uit het samenspel van verschillende karaktertypen, is ons lang
niet zo sterk aangeboren. Snel worden hier uitdrukkingen als „onnatuurlijk,
overdreven en belachelijk" gebruikt, kwalificaties, die met betrekking tot de
kunstvorm, die opera heet, veelal van onbegrip getuigen. Realisten als wij zijn,
kunnen wij ons maar moeilijk voorstellen, dat kunst nooit de „werkelijkheid"
nastreeft, maar steeds „verbeelding van die werkelijkheid" is. Zo kon het beslist
niet in Wenen, maar wel in Amsterdam tijdens de voorstelling van de opera
Cappricio
pricio gebeuren, dat enkele dames tijdens de „lachscène" (door Richard
Strauss zeer humoristisch getroffen) dermate moesten uitlachen, dat er de eerst
volgende minuten in hun omgeving van muziekgenot geen sprake meer was.
Ongetwijfeld heeft de Wener t.a.v. de muzikale vorming en de smaakontwikkeling een voorsprong op de Nederlander; van kindsbeen af is hij vertrouwd
met de vele vormen van muziekbeoefening: de kerkmuziek, die tijdens de zondagse eredienst door gemengde koren met instrumentale begeleiding wordt uitgevoerd, de activiteiten van het amateurisme in de vorm van kamer- of concertmuziek (die ten tijde van Mozart reeds zo'n belangrijke rol speelden in het
verbreiden van de eigen muziekprodukten!) en niet in het minst het professio-
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nele concertleven, waarbij namen als „Wiener Philharmoniker" en „Wiener
Staatsoper" een wereldreputatie genieten.
Opvallend is, dat men in Oostenrijk in vergelijking met ons land behoudzieker is. Dit manifesteerde zich duidelijk in de zeer geringe plaats, die in de
Festwochen de eigentijdse muziek was toebedeeld, terwijl het Holland Festival
ruimschoots aandacht aan de huidige componistengeneratie schonk; wij memoreren b.v. een concert van het Danzi Kwintet, het Rotterdams Philharmonisch
Orkest, het concert van moderne muziek te Leiden en de wereldpremière van
Henk Badings opera Martin Korda D.P. De Wener leeft in gedachten meer in
het verleden en zweert bij alles wat traditie is; met een zekere weemoed zal hij
u er steeds van trachten te overtuigen, dat het hedendaagse muziekniveau niet
te vergelijken valt met dat van het roemrijke verleden.
Dat deze zucht naar traditie ook zijn goede kanten heeft, bewijst het niveau
van hun huidige muziekpraktijk. Wie ooit een Mozartopera in Wenen heeft beleef d, weet, dat die sfeer van lichte melancholie alleen dáár met zo'n orkest en
daar gevormde solisten mogelijk kan zijn. De ingehouden, maar werkelijke
smart van de Gravin en de impulsieve, maar ontroerende naïviteit van Cherubino in Mozarts Nozze di Figaro worden er tot onvergetelijke belevenissen.
Maar ook de orkestklank (de „Wiener Philharmoniker" zijn behalve symfonieorkest ook het opera-ensemble van de „Staatsoper") met zijn smeltende strij kers, niet vibrerende houtblazers met timbres, die volmaakt ineenvloeien en de
lichte, feestelijke klank der koperblazers ervaart men als typisch „w1 enerisch" .
En als men dan in het orkest evenveel contrabassen als violoncellen ziet, verbaast men zich over die zeldzaam doorzichtige orkestklank; de dirigent Karl
"hm verzekerde ons naar aanleiding hiervan, dat Mozart zelf een dergelijke
basbezetting verlangd heeft, en dat zulke resultaten alleen in Wenen mogelijk
zijn, omdat er de beste contrabassisten ter wereld spelen.
Toch moet u niet denken, dat deze specifieke Mozart-orkestklank een belemmering zou vormen om andere muziek te reproduceren: Wenen is evenzeer beroemd om zijn Beethoven- en Richard Straussvertolkingen. Een voorstelling
van de opera Fidelio van Beethoven overtuigde ons b.v. van een grootsere orkestklank dan bij Mozart, die echter steeds zeer genuanceerd bleef. Duidelijk
bespeurden wij in de afwerking der finesses (streektechniek bij de strijkers, dynamische toevoegingen aan het partituurbeeld) de nawerking van een periode,
waarin grote dirigenten als Bruno Walter en Wilhelm Furtwángler er gewerkt
hebben. Prachtig klonk b.v. het gevangenenkoor, door ruim veertig mannen
gezongen. Met enige vaderlandse trots zij hier vermeld, dat Gré Brouwenstijn
als Leonore zo gerijpt, doorleefd, maar beheerst van klank naar voren kwam,
dat zij aan het slot langdurige ovaties te verwerken kreeg.
Superieur van uitvoering was ook Strauss' Capriccio onder leiding van Karl
Bohm met een keur van solisten. Elisabeth Schwarzkopf bracht hierin de jonge
gravin met een grote intensiviteit ten tonele, waarbij de slotscène, gespeeld voor
een spiegel, een waar dramatisch hoogtepunt vormde. En wanneer men in het
oktet van de acht dienaren een geluid als van een sonoor mannenkoor verneemt,
dan vergeet men, dat men hier met leden van het operakoor te doen heeft.
Helaas konden wij de wereldberoemde directeur van de Staatsopera, Herbert
von Karajan, slechts tijdens één operavoorstelling beluisteren. Zijn Aïda, die
korte tijd geleden op de gramofoonplaat is vastgelegd, had qua enscenering en
muzikaal niveau van het ensemble onze volle bewondering, waarbij de Amneris
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van Giuletto Simionato een onovertrefbare prestatie vormde. Toch misten wij,
ondanks de magische uitstralingskracht van deze meester de voor deze opera zo
noodzakelijke Italiaanse felheid van uitdrukking; het was een echte Weense
Aïda. Daarenboven was het prachtige operakoor (naar schatting ten getale van
ongeveer twee honderd personen) kennelijk nog vermoeid van een uitvoering
van Verdi's Requiem de avond tevoren onder leiding van Carlo Maria Giulini;
de expressieve kracht van de dirigent Giulini is in Nederland voldoende bekend
om te weten, dat hij het uiterste aan inspanning van alle medewerkers, inclusief
zich zelf vraagt. Voor Wenen betekende dit Requiem een hoogtepunt.
Interessant was het, om in deze Weense sfeer ter afwisseling de „Prager
Philharmoniker" te beluisteren. Onmiddellijk moet men erkennen, dat de Pragers een orkest van niveau vertegenwoordigen met een zeer warme strijkersklank, enkele prachtige houtblazers (wat een solo-f luittist !) en beschaafde koperblazers, waarbij het enigszins Franse hoorntimbre opviel. Hoewel dirigent
Karl Ancerl zich 'een eersterangs orkestpedagoog toonde, kon zijn muzikale
overtuigingskracht ons niet de indruk ontnemen, dat zijn musiceren een zekere
spontaniteit mist. Het bevreemdde dan ook dat een niet aflatend applaus tot
twee maal toe slechts door een Slavische dans bedwongen kon worden.
Wanneer men na zo'n bezoek aan Wenen, beladen met indrukken van een
stad, waarin men het hoogste muzikale genot heeft kunnen vinden en waarin
men zijn muzikale impressies dagelijks kon laten bezinken in de fraaie natuur
van de talrijke parken, slottuinen of bosrijke hellingen van het omringende
Wiener Wald, thuisgekomen het Festwochen-programma nog eens in zijn geheel doorbladert, en men ontmoet er de namen van Bruno Walter (die het
openingsconcert ter ere van het tienjarige bestaan der Festwochen speciaal vanuit Amerika kwam dirigeren), Otto Klemperer (als dirigent van een Beethovencyclus door het Philharmonia-orkest uit Londen), Josef Krips, Wilhelm Backhaus, Enrico Mainardi, Zino Francescatti, Renata Tebaldi, Birgit Nillson, namen
ook van orkesten uit Leipzig, München en Warschau, dan kan men zich voorstellen, wat voor sommen geld Oostenrijk aan de bevordering van de cultuur besteedt. Wij zijn eerlijk gezegd een beetje jaloers op een dergelijk cultuurbeleid.
Het mag op een toeval berusten, dat de opera Capriccio, die wij zojuist in
Wenen gehoord hadden, ook in het Holland Festival gegeven werd, ditmaal
door het gezelschap van de „Bayerische Staatsoper" uit München, compleet met
solisten, orkest en technische staf van personeel. Wie in ons Festival deze Capriccio of Alban Bergs Wozzeck, eveneens door dit gezelschap gebracht, hebben beleefd, zullen overtuigd zijn van de waarde van hun traditie, die in dit geval drie eeuwen teruggaat; het zeer hoge gemiddelde niveau van de zangsolisten,
alsook de medewerking van de regisseur Rudolf Hartmann en de dirigent Karl
"hm beiden persoonlijke vrienden van de componist Richard Strauss, die
tezamen ook de wereldpremière van Capriccio in 1943 te München op hun
naam hebben staan vormden een waarborg voor een eersterangs opvoering.
Het libretto van Capriccio, dat door de componist in samenwerking met zijn
vriend, de dirigent Clemens Krauss vervaardigd is, confronteert ons met het aloude vraagstuk, wat in de opera de voorrang geniet: het woord of de muziek.
Een vaak opwindende conversatie hierover ontwikkelt zich tussen een dichter en
een componist, die ieder hun eigen kunstvorm als alleenzaligmakend beschouwen. Een jonge gravin, sinds kort weduwe, wordt bij deze probleemstelling
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persoonlijk betrokken; meer geneigd als zij is tot reageren, dan tot redeneren,
wordt zij achtereenvolgens op beide kunstenaars verliefd zonder een keuze te
maken uit een der stelsels. Als zij tenslotte door de omstandigheden tot een
keuze gedwongen wordt, die niet alleen een eind aan de debatten, maar ook aan
haar onzekere geluksstemmingen moet maken, blijft haar niets anders over dan
de beslissing te ontwijken; en daarmee heeft ook Strauss een vraagteken achter
het opgeworpen probleem geplaatst. Intussen wist de componist met dit gegeven een brok imponerend muziektheater te scheppen, waarin de verschillende
acterende personen levende menselijke karakters werden, in een samenspel,
doordrenkt van spits intellect, charme en ironie. Zuiver muzikaal gezien bestaat
er in deze opera geen evenwicht tussen het gesproken woord en de muziek; het
libretto bezit in zichzelf zo'n beeldingskracht, dat een muzikale verklanking
merendeels overbodig moest worden; de componist heeft dit juist aangevoeld
en liet dan ook de parlandostijl zeer overheersen ten nadele van de lyrische uitdrukkingsmogelijkheden der muziek. Alle bewondering moet men hebben voor
de doorzichtige orkestratie, die de zo noodzakelijke verstaanbaarheid van de gesproken tekst waarborgde. De meer muzikaal-afgeronde scènes zijn in deze opera dus niet talrijk, maar daarom misschien juist zo effectief: het sonnet, de
dansbegeleidingen, de parafrasen op de Italiaanse operastijl en de grote fuga
belichten heel duidelijk het veelzijdige vakmanschap van Richard Strauss. Een
bij zondere plaats in de opera neemt de slotepisode in, een ontroerend fragment
muziek, waarin de weifelende zielstoestand van de gravin verklankt wordt. Het
was jammer, dat de beroemde sopraan Lisa della Casa, in het eerdere verloop
van het spel een ideale, gevoelige gravin, hier toch niet over voldoende dramatische verbeeldingskracht beschikte om haar innerlijke strijd waar te maken. In
dit opzicht bewaren wij aan Elisabeth Schwarzkopf, die deze rol in Wenen
vertolkt had, onvergetelijke herinneringen.
De andere opera-opvoeringen tijdens het Holland Festival bereikten eveneens
een bijzonder hoog peil. Een herhaling van Janacek's lenufa bleek alleszins
verantwoord, vooral nu de artistieke leiding en een deel der solistenpartijen bij
de Tsjechen in zo goede handen waren; in dit gezelschap van buitenlanders

excelleerden onze Anny Delorie in de rol van kosteres en Gré Brouwenstijn als
Jenuf a. Laatsgenoemde wordt door de dirigent Jaroslav Krombholc, die hier de
uitvoering van Jenu f a leidde, beschouwd als de beste Jenuf avertolkster.
De continentale première van Benjamin Brittens Midsummer Nights Dream
bleek helaas een overbodige gebeurtenis; het probleem van de synthese tussen
het woord (de originele tekst van Shakespeare's toneelstuk) en de muziek werd
hier veel ongunstiger opgelost, dan in de reeds besproken opera Capriccio.
Over de wereldpremière van Henk Badings opera „Martin Korda D.P." valt
helaas eveneens weinig verheugends te vertellen. Ongetwijfeld spreekt het actuele gegeven van het werk de tegenwoordige toeschouwer bijzonder aan; ook
de muziek zelf is voor de meest conventionele oren overtuigend door haar suggestieve zeggingskracht. Het grootste bezwaar, dat tegen deze opera valt te
maken, is het libretto zelf. Zowel door de opzet alsd oor de schetsmatige uitwerking van het gegeven wordt iedere mogelijkheid om de hoofdpersoon dramatische gestalte te geven in de kiem gesmoord. In de toelichting tot zijn opera
schrijft Badings o.a.: „Voor de individu (uit de eindeloze stroom vluchtelingen)
is het niet van belang of de fout ligt bij het oude regiem of bij hemzelf". Deze
zienswijze ontneemt aan de hoofdpersoon Martin alle mogelijkheid om zijn
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handelen enigszins te motiveren; het spel rond zijn doen en laten krijgt daardoor het karakter van een reportage, waarbij iedere menselijke dramatiek als het
ware in de grond miskend wordt. Het conflict, dat door het kiezen van het onderwerp reeds aangeroerd is, heeft de componist bewust buiten het » persoonlijke" vlak van de hoofdfiguur gehouden en daarmee het stuk iedere kans om
„menselijk" theater te worden ontnomen. Zo accentueren bijvoorbeeld de korte
taferelen van het tweede bedrijf wel bepaalde gebeurtenissen, maar ze missen
de kracht om het onrecht rond de „mens" Martin Korda logischerwijze naar een
dramatisch hoogtepunt te stuwen.
Ook tegen de uitwerking van het libretto (door Albert van Eijk vervaardigd
naar een gegeven, waarvoor Badings zelf verantwoordelijk is) kan men bezwaren opperen: de eindeloze conversaties van het eerste bedrijf, die merendeels
overspoeld worden door een veel te luide, groezelige orkestklank, verslappen
de spanning geleidelijk aan. Wanneer dan aan het slot van dit bedrijf een op
zich indrukwekkend koor weerklinkt, waarin de kampbewoners uiting geven aan
hun gevoelens van achterdocht t.o.v. hun nieuwe lotgenoot Martin, dan vraagt
men zich af, waarom deze plotselinge heftige reacties niet geleidelijk voorbereid werden door de zwijgzaamheid van Martin reeds eerder als een belangrijk
facet in het drama muzikaal te accentueren. Nu mist het slotkoor alle organische
noodzakelijkheid. En wat b.v. te denken van de onbenullige taal van het liefdesduet, dat tijdens het eerste bedrijf een „lyrisch" rustpunt had kunnen vormen?
Een aparte plaats neemt het begin van het derde bedrijf in, dat een irreële
droomwereld moet verbeelden. De daarbij aangewende elektronische muziek
onderging men als een geluidsdecor, dat in samenwerking met geprojecteerde
abstracte voorstellingen, wel een suggestieve sfeer opriep, maar waarvan de
aanwezigheid in dit muziekwerk ons nogal gezocht voorkwam. Is er uiteindelijk
wel een combinatie mogelijk van min of meer tonale muziek (in het onderhavige
geval: zang) met zuiver elektronisch geluid?
Gelukkig viel er ondanks alle geopperde bezwaren vaak indrukwekkende muziek te beluisteren; de koorpassages vormden een hoogtepunt van uitdrukkingsmogelijkheid, waarbij de treurzang na Martins dood ons lang in het geheugen
zal blijven. Als men achteraf de muziek zelf als een positief element van de
opera beschouwt en van de andere kant teleurgesteld is door het onderhavige
werk als theaterstuk, dan zou men de suggestie kunnen doen of de waardevolle
muziekfragmenten op basis van een sterk verkorte tekst niet tot een oratorium
te herleiden zijn; mogelijk, dat de zo beperkte eigentijdse koorliteratuur er een
dankbaar werk rijker door zou worden.
Een zo uitvoerige bespreking van Badings opera, alsook van de in ons land tot
nu toe onbekende Capriccio leek ons als keuze uit de belangrijkste in het Holland Festival opgevoerde opera's zeker verantwoord. Beziet men daarnaast de
concertprogramma's, dan valt het zeker op, dat men dit jaar bijzondere
aandacht besteedde aan het werk van Gustav Mahler en Alban Berg, die resp.
wegens hun 110de en 7 5 ste geboortedag herdacht werden. De dirigenten Raf ael Kubelik, Erich Leinsdorf en Bernard Haitink waren de pleitbezorgers van
Mahlers symfonieën, die bij het huidige publiek nog zeer in de smaak bleken te
vallen. Vooral het weerzien van Rafael Kubelik, die met het klimmen der jaren
meer in de muziek gaat doordringen, bezorgde ons goede herinneringen, o.a.
door een fascinerende weergave van twee orkestfragmenten uit Wagners Tristan
und Isolde; het in ons land niet erg bekende vioolconcert van Alban Berg wist
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hij, met Szymon Goldberg als solist, opnieuw onder onze aandacht te brengen,
en niet zonder succes. Het Nederlands Kamerorkest besteedde merendeels aandacht aan de componisten Mozart en Haydn, terwijl het gezelschap „I Musici"
weer de populaire vertolker was van het werk der oud-Italiaanse meesters.
Op het gebied van de koorzang viel er dit jaar veel fraais te beluisteren. De
Nederlandse Bachvereniging gaf de langzamerhand traditioneel geworden Hohe
1Vlesse te Naarden o.l.v. Anthon van der Horst, een typisch Nederlandse bij drage aan het festival, waarbij als solisten gelukkig steeds onze prominente zangers
meewerken; David Hollestelle was ditmaal de uitblinker. Het Omroepkoor van
de Nederlandse Radio Unie zong op liefst drie concerten, waarbij vocaal en
artistiek het hoogtepunt werd gevormd door de uitvoering van Verdi's Quattro
Pezzi Sacri, tesamen met het Concertgebouworkest o.l.v. de Italiaanse gastdirigent Carlo Maria Giulini. Zulk een intense beleving van de muziek met dynamische schakeringen van het zachtste piano tot het uiterste aan fortissimo ondergaat men zelden. Jammer, dat de dirigent in het zo fris gecomponeerde Gloria
van Vivaldi aanmerkelijk minder aandacht aan de detailafwerking had besteed,
zodat b.v. het Omroepkoor hier tamelijk eenvormig van klank te werk ging; een
lichtpunt hierin vormde het ontroerend eenvoudig gezongen „Domirae Deus"
van de sopraansoliste Elisabeth Schwarzkopf. Wat kamerkoorzang betreft was
het Nederlands Kamerkoor van Felix de Nobel weer de vertrouwde gast, terwijl
het Collegium Musicum Amstelodamense o.l.v. Toon Vranken een gelukkig
Festivaldebuut maakte.
Het aandeel van het ballet en het toneel mag eveneens niet onvermeld blij ven. Naast het eigen Nederlands Ballet waren er het American Ballet Theatre,
het Spaans Ballet Pilar Lopez en de Little Ballet Troupe from Bombay. Na een
vorige kennismaking met de Amerikaanse groep viel hun optreden nu bijzonder
tegen; het corps de ballet bereikte geen hoog dansniveau en onder de solisten
waren er te weinig uitblinkers.
Toneelliefhebbers konden ditmaal weer een sfeervolle Elckerlyc genieten.
Voorts bracht de haast legendarisch geworden Elisabeth Bergner Jerome Kilty's
Geliebter Liugner ten tonele. Daarnaast was er o.a. het „Ziener Burgtheater",
dat ons telkenjare op onovertrefbare wijze de typisch Weense sfeer van charme
en melancholie laat proeven; hopelijk brengen zij ons in de komende jaren eens
een werk uit het klassieke repertoire.
Temidden van al deze culturele gebeurtenissen neemt het jaarlijkse internationale orgelconcours een aparte plaats in. De zeer oude kunst der improvisatie,
die in ons land met z'n grote rijkdom aan orgels nog steeds voortleeft, krijgt hier
door het element van wedstrijd nieuw leven ingeblazen, waarbij het internationale karakter van het concours een reclame voor de eigen cultuur betekent.
Alles tezamen genomen kunnen wij dit j aar op een festival terugzien, waarvan de keuze der uitgevoerde werken en het niveau der prestaties de vroeger zo
vaak geuite kritiek op haar bestaansrecht alle grond ontnemen. Zelfs in vergelijking met de zo talrijke andere festivals overal ter wereld slaat Nederland een
goed figuur: al zijn we dan erg afhankelijk van de medewerking van buitenlandse ensembles (vooral op het terrein van de opera en het ballet), de grote
verscheidenheid aan manifestaties op alle terreinen der kunst, in één festival
verenigd, is beslist uniek. We hopen slechts dat de Holland Festival-leiding in
de toekomst het schijnbaar onmisbare aandeel van de talrijke buitenlandse artisten ten gunste van eigen krachten zal weten te beperken.
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Romantiek en Classicisme
A. DEBLAERE S.J

ET is begrijpelijk dat ons inzicht in de grote cultuurbewegingen meestal
H
steunt op handboekenkennis, en dat handboeken om pedagogische redenen
die aspecten van een beweging welke haar onderscheiden van een andere, beklemtonen, de gemeenschappelijke factoren daarentegen op de achtergrond laten.
De dialoog tussen de Duitse romantiek en de klassieke periode ligt nu echter ver
genoeg achter ons, om hem met een zekere sereniteit te kunnen overschouwen.
Over de vorige delen van Bruno Markwardts Geschichte der deutschen Poëtik
hebben we hier vroeger reeds met waardering geschreven 1 ) . Zijn derde deel in
de monumentale Grundriss der germanischen Philologie van Hermann Paul behandelt Klassik und Romantik 2 ) . Bleek voor de Aufklärung een grondige herwaardering nodig, omdat we deze cultuurtijd al te zeer hadden leren bekijken
door de misvormde bril van de 19e eeuw, over de Duitse klassieke periode, de
romantiek, en hun onderlinge verhouding, moeten wij onze opvattingen niet
zozeer hervormen als wellicht voor het eerst vestigen. In menig opzicht heeft de
romantiek het classicisme aangevuld en voltooid; ze heeft antwoorden gegeven
die het classicisme tevergeefs zocht. Wanneer wij ons thans op deze dialoog
bezinnen, constateren we dat onze tijd hem nog steeds voortzet. Latere generaties
zullen het huidig kunststreven misschien nog bij de romantiek onderbrengen, hoe
revolutionair wij het nu ook wanen. Brandende actuele vragen die de wereld van
de moderne kunst en literatuur in beroering brengen, werden toen reeds gesteld
en vaak waren de oplossingen welke in dit gesprek tussen twee grote stromingen
werden gevonden, scherper en duidelijker dan de antwoorden welke een onwetende nieuwe generatie thans voor het eerst meent te ontdekken.
In een tijd, die de kunst nog ondergeschikt maakte aan een buiten haar gelegen doel: de delectatio of de utilitas, verdedigde K. Ph. Moritz de gedachte, die
zowel het classicisme als de romantiek zou bevruchten, n.l. de autonomie der
kunst. In zijn Versuch einer Vereinigung aller schonen Kunste und I'issenscha f ten unter dem Begri f f des in sich selbst Vollendeten (1785), zet hij uiteen dat,
juist wijl het schone „wegen seiner eignen innern Vollkommenheit da, um sein
selbst Willen hervorgebracht" is, het zijn doel en dus ook zijn normen niet buiten zich heeft, doch in zijn eigen wezen. Wel zal het ons V ergnugen verschaffen,
maar zonder daarom het genot of iets anders te dienen: Vergnügen ohne Nutzen.
(Ofschoon Kant later slechts de draad van zijn eigen gedachte schijnt te volgen,
heeft Moritz hem blijkbaar toch aan zijn interesseloses W"ohlge f allen geholpen) .
Doch Moritz ging nog enkele stappen verder. Tot dan toe had men, in de sfeer
van een algemene schoonheidsfilosofie, te zeer de capaciteit om kunst te genieten
gelijkgeschakeld met het scheppingsvermogen. Hij maakte een duidelijk onderscheid tussen de creatieve kunstbeleving en het smaken van kunst; en dit wel als
gevolg van de doelloosheid, of, zo men wil, belangloosheid en autonomie, die hij
1) Streven,

februari 1958, p. 467 vlg.

2) Walter de Gruyter & Co, Berlin, 1958, 730 pp., geb. D.M. 58.
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voor de kunst opeiste. Immers, denkt de kunstenaar aan het effect dat hij met
zijn werk wil bereiken, dan bréngt hij geen echte kunst voort. Wanneer de kunstenaar abstractie maakt van alle effect, werking, succes, en zijn creatieve drang
even groot blijft, ontstaat echte kunst (en bij hoeveel grote kunstenaars was het
uitblijven van alle werking niet alleen een abstractie, doch een zekerheid?).
Dit groeiende inzicht in de autonomie van de kunst en het kunstwerk, alleen
begrensd door de autonomie van de mens, heeft én het classicisme én de romantiek én tenslotte want niets wezenlijk nieuws kwam dit inzicht verrijken, wanneer men realisme en naturalisme durft zien voor wat zij cultuurhistorisch geweest zijn: een regressieve parenthese de modernen diep beïnvloed.
Dat Goethe het in-zichzelf-rustende volkomen-zijn en de daaruit volgende
autonomie van de kunstwetten als wezenskenmerken voor de echte kunst opeiste,
is voldoende bekend. Het valt echter niet zo gemakkelijk, de klassieke opvattingen van Weimar fundamenteel tegenover de romantiek te stellen, vooral niet
wanneer het om essentiële vragen gaat. Niet steeds gaat het op, Goethes inzichten in één schema samen te vatten: hij is altijd veelzijdig geweest, hij evolueerde
voortdurend, zodat zeer verschillende 'bewegingen hun tendens met pregnante
uitspraken van de meester kunnen staven. De aanschouwelijk boeiende en overvloedig gedocumenteerde studie over de menselijke relaties en het cultuurleven
aan het Weimarer Hof in Willy Andreas' Carl August von Weimar. Ein Leben
mit Goethe (1757-1783) 3 ) toont ons een levende, niet schematische Goethe, en
het is duidelijk dat zijn opvattingen soms tegenstrijdig en nooit tot een handboek-schema te herleiden zijn, ook niet wanneer men probeert, ze in verschillende perioden van zijn lange leven onder te brengen. In zover echter was Goethe
nooit een classicus in Winckelmanns zin, dat hij de in-zich-rustende volkomenheid van het geslaagde kunstwerk voor statisch hield. Daarvoor was hij te zeer
beïnvloed, eerst door Herders opvattingen over het ontstaan der dichtkunst, later
door zijn eigen biologische en morfologische studies, en de band tussen beide
was door Herder zelf in zijn Anthologie der Griechen reeds gelegd: „Deun es
ist der unerreichte Vorzug der griechischen Kunst und Dichtkunst, dass beide
gleichsam nur für sich dastehen und wie Werke der Natur sich in ihrem Innern
geniessen" . Hier wordt, mét het voor-zich-zijn of de autonomie van het kunstwerk, de ware gelijkenis met de natuur gesteld. De twee factoren zijn voortaan
niet meer weg te denken; ze zijn onmisbaar, om de hele kunstevolutie van de
laatste anderhalve eeuw te begrijpen. Hoewel de kunstenaar de idee in zich
draagt, en zijn vormen aan het kunstobject oplegt, is deze idee zelf althans
wanneer ze echte kunst voortbrengt slechts het schouwen van het wezen van
het object en van de wetten die het in zich draagt; de kunstenaar zal derhalve in
zijn schepping slagen, wanneer hij ze kan uitdrukken; het kunstwerk verdraagt
geen normen buiten zichzelf. (Voor wie hierbij de moraal bedreigd ziet, kan men
wellicht zeggen: het kunstwerk draagt zijn moraal in zich). En deze wetten zijn
in het kunstwerk, zoals de natuurwetten in de fysische wezens. De romantiek zal
deze idee steeds verder uitwerken: voor A. W. Schlegel zowel als voor Novalis
zal het een geliefkoosde gedachte zijn, dat de kunst de natuur moet na-volgen,
niet nabootsen. Hoever zijn classicisme en romantiek hier reeds verwijderd van
de oppervlakkige natuurtrouw en -gelijkenis van het 19de-eeuwse realisme.
Nu bergen, merkwaardig genoeg, dergelijke overtuigingen betreffende de

*3 ) Gustav Kilper Verlag, Stuttgart, z.j., 620 pp., geb. D.M. 19,80.
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autonomie van het kunstwerk en de ware aard van zijn natuurgelijkenis de elementen in zich die duidelijk het meest uitgesproken streven der klassieke kunst
ondergraven, en haar daardoor voor algehele verstarring redden. Zo bewust
immers als de gehele 17e en 18e eeuw zoekt ook Goethe nog naar de algemene
wetten van het schone, de kunstnorm, die boven alle tijden algemeen geldig is hetgeen men precies met „klassiek" bedoelt, de kunstregels die boven de geschiedenis staan en de absolute volmaaktheid waarborgen. In een dergelijk perspectief
bepalen vaardigheid en talent van de opeenvolgende generaties van kunstenaars
de hoogten en laagten van de kunstgeschiedenis, in zover zij n.l. dit absolute en
onveranderlijke benaderen of zich ervan verwijderen. Welnu, de grootste classicus, Goethe zelf, heeft steeds die onveranderlijke, absolute grondwet van het
klassieke kunstwerk gezocht in een richting, die tenslotte zichzelf moest weerleggen. Hoe zuiver ideëel hij het ook bedoelde: juist zoals hij in zijn natuurstudie
zocht naar de oerplant, die de wetten en ontwikkeling van alle planten zou verklaren, zo zocht hij naar een analoge oerwet van de kunstschoonheid. Een dergelijke methode sluit niet alleen de idee van ontwikkelingniet uit, zij opent reeds
de deur voor een historische visie, voor de zin van het historische en van de
geschiedenis, waarvan de exploratie en volwaardige erkenning de verovering van
de romantiek is. Zo wordt het zoeken naar een statisch, absoluut ideaal een zoeken naar een oervorm en een oerwet „wie in dem Organismus der Natur" (Goethe), en vandaarnaar een organische groei en ontwikkeling, die op haar beurt de
relativering van het als absoluut vooropgestelde zal meebrengen.
Van haar kant zal de overtuiging, dat het kunstwerk autonoom behoort te zijn,
precies omdat men die autonomie volmaakt in praktijk wil brengen, de kunst als
absolute waarde in twijfel trekken. Dit zal het duidelijkst gebeuren in de ,,romantische ironie", hoe zou het anders kunnen, wanneer de mens zelf, de maker van de kunst, zijn ontoereikendheid en begrenzing beseft?
De verglijding der waarden, of liever: de innerlijke wet die deze verglijding
der waarden veroorzaakt, kan men concreet nagaan bij de andere grote exponent
van de Weimarer klassieke kunst, Schiller. Men kan zich licht voorstellen, hoe

zwaar het de moraliserende filosoof in Schiller viel, te aanvaarden dat een echt
kunstwerk zijn wet slechts in zichzelf kan vinden, ook al zag hij dit duidelijk in.
Maar deze innerlijke wet van het kunstwerk, die analogisch een natuurwet is, ziet
hij als in-zich verheven en moreel: „Ein Vogel im Flug ist die glücklichste Darstellung des durch die Form bezwungenen Stoffes" . Men 'bespeurt, hoe zelfs
wijsgerige termen een morele, ja heroïsche en „erhabene" bijsmaak krijgen. Ook
hier verbreekt de gelijkenis met de natuur het statische van het gezochte klassieke
ideaal. Maar met behulp van dezelfde natuur probeert Schiller dan toch weer de
autonome kunst onder een hogere wet te brengen en ze onder de stolp van de
moraal te plaatsen. Zij is immers, hoe onafhankelijk ook in eigen gebied, slechts
een deel van een hogere schoonheidswereld (daarmee wordt de objectie ontwricht, dat de kunst onderworpen wordt aan normen die haar wezensvreemd
zijn) : in zijn verhandeling over Anmut und W urd e wijst hij op de schoonheid
van totnatuur geworden plichtsvervulling, en zo belanden we bij de moralische
Schönheit, een zuster van Shaftesbury's moral grace. De kunst is slechts één
menselijke waarde: „Der Mensch soll mit der Schönheit spielen". Waar het op
aan komt, is dat zij op een natuurlijke wijze kan geïntegreerd worden in een
leven dat méér-dan-kunst is. Het is de opzettelijkheid van pedagogische of moraliserende bedoelingen, die ze aantast. En zoals bijna ieder kunstenaar van de twee
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laatste eeuwen, zoekt Schiller naar het geheim der native Dichtung: deze naïeve
kunst immers is in haar ontstaan vergroeid met de geheelheid van het menselijk
wezen, zij ontstaat spontaan uit een ongesplitst bewustzijn.
Maar is de spontane kunst geen mythos ? .... Is kunst niet altijd een zeer
bewust vervaardigen ? Inspiratie is spontaan, kunstwerken niet. De romantici
zullen niet meer geloven aan het bestaan van enig algemeen geldend, klassiek
schoonheidsideaal. De mens kan er wel naar zoeken. En eventueel kan hij ook
werken voortbrengen die in hun beperking volmaakt zijn; doch hij kan dit
slechts door zijn oneindigheidsdrang tot zwijgen te brengen, door bepaalde gebieden van zijn bewustzijn vrijwillig te ignoreren. Zoals Ortega y Gasset het
heeft uitgedrukt: de klassieke volkomenheid is slechts mogelijk door „een samentrekking van de pupil van het bewustzijn'', een gewelddadige begrenzing van
het menselijke blikveld. Een romantisch werk is niet af, want het wil altijd het
oneindige, het onbegrensde uitdrukken: de in zichzelf rustende volmaaktheid is
niet mogelijk of niet „authentisch". Aangezien de romantiek, even diep als het
classicisme, van de ontzaglijke waarde van de kunst overtuigd is, probeert zij
haar de hoogste plaats te geven in de menselijke cultuur. Zoals het classicisme
zegt ook zij : „die Kunst muss Natur bilden". Maar: de kunstenaar zelf is natuur,
en zijn natuur is drang naar oneindigheid. Daarom kon A. W. Schlegel, naast de
zoëven aangehaalde fundamentele wet, ook verklaren dat de kunst terzelfder tijd
naïef én 'bewust kan en moet zijn. Juist zoals de geest van de kunstenaar: intellectueel beheersend, met inzicht begaafd, en toch al het onuitsprekelijk diepe en
onbegrensde als eis en drang in zich dragend. (Men kan wel zeggen, dat met A.
W. Schlegel de dieptepsychologie haar intrede heeft gedaan in kunst en letterkunde) . Een kunstwerk zal zijn zoals elke menselijke daad en creatie: onvolkomen; ofschoon noodzakelijk, in wezen contingent; ofschoon levensopgave, toch
onbelangrijk in conspectu aeternitatis. En zo verschijnt in alle grote werken van
de romantiek de romantische ironie het niet-voor-ernstig-nemen en het relativeren van het absolute in de kunst. De ironie heeft zonder twijfel de kunst gered:
het classicisme nam zichzelf au sérieux, wanneer het ernaar streefde, een ideaal,
volmaakt werk voort te brengen; doch zoals wij reeds zagen, zijn volmaaktheid,
zijn harmonie waren de vrucht van een bewustzijnsverenging. Daarom ademen
zoveel van haar werken een onbepaalbare verveling en levenloosheid uit.
Wanneer men de innerlijke ervaring, die ten grondslag ligt aan de romantische
ironie tegenover de eigen kunstschepping, nader beschouwt, moet men erkennen,
dat zij uit een religieuze beleving voortspruit. Ontbreekt deze religieuze oorsprong., dan is eenmaal de belangrijkheid van het classicisme onmogelijk geworden het bestaan zelf van de kunst 'bedreigd. Dit ervaren thans de modernen bijzonder scherp, men denke b.v. slechts aan Thomas Mann, die de ironie
behield, zonder dat zij uit een religieuze beleving ontstond: hij voelde telkens
opnieuw en bekende het dat de kunst in zijn handen tot een nihilistisch
spel verschrompelde. Wij leven nog steeds in de door de romantiek geschapen
ruimte, met haar waardering van en haar ironie tegenover de kunst: een hedendaags kunstwerk is ofwel nihilistisch ofwel het heeft een dubbele betekenis en is
een symbool dat verwijst naar een dubbel niveau : zijn eigen begrensde menselijke en stoffelijke waarde, onaanvaardbaar en een „doorgestoken kaart"
wanneer er niets anders is, maar aanvaardbaar en waardevol, wanneer diezelfde
waarde teken is en voortzetting van de hartstochtelijke romantische „queste",
opsporing van Novalis' Blaue Blume.

GESCHIEDKUNDIGE KRONIEK

Kosmetische chirurgie of
chirurgische oorkondenvervalsing?
GEERTO SNYDER

EGENWOORDIG vindt men in alle grote steden discrete klinieken, waar
T
chirurgische specialisten minder fraaie neuzen of oren en andere onvolmaaktheden in het uiterlijk, welke de spiegel hun bezitters en met name ook hun
bezitsters verraadt, in orde brengen en vaak zelfs tot verfraaiingen omtoveren.
Nauwelijks zichtbare littekens verraden slechts de kenner, dat de kunst hier de
natuur te hulp is gekomen. Deze plastische chirurgie dankt grotendeels haar
ontstaan aan de moderne oorlog: de afgrijselijke verminkingen maakten voor de
aldus verwonden, ook al bleef hun leven gespaard, de omgang met hun medemensen tot een psychische kwelling. De moderne chirurg heeft, door zijn kunstvaardige operaties, hun dikwijls levensvoorwaarden, die verloren schenen te zijn,
teruggeschonken. De verminkten ook ongevallen in het bedrijf of door het
verkeer konden de oorzaak zijn kunnen zich weer zonder schroom onder hun
medemensen vertonen.
Ongetwijfeld behoort deze geraffineerde tak der chirurgie tot wat Prof. Lanz
in Amsterdam eens haar „oorlogswinst" genoemd heeft. En toch heeft men hier
niet met een geheel nieuwe aanwinst, maar veeleer met de perfectie van een zeer
oude vorm van operatief ingrijpen te maken. Reeds in de 15eeeuw verschijnen
op de kermissen en jaarmarkten in steden en dorpen rondtrekkende chirurgen,
die voor hun patiënten neuzen, oren en lippen repareerden, wanneer ze deze
verloren hadden of wanneer ze verminkt waren. Zij maakten uit de oude littekens
weer verse wonden, benutten dan delen van de bovenarm huid en vlees en
lieten deze, zonder de levende verbinding met de arm te verbreken, door middel
van kunstige verbanden op het gezicht vastgroeien. Eerst wanneer het vergroeiingsproces met het gezicht zich had voltrokken, werd de verbinding met de arm
doorgesneden. Een systeem, dat ook nu nog gevolgd wordt.
Toenmaals leek het haast een wonder en men sprak dan ook van de „magie
der Tropaeërs'', de toverkunst van de mensen uit Tropea. Want het heette, dat
deze duivelskunstenaars voornamelijk uit Tropea in Calabrië kwamen. Overal
trokken zij rond, deze Zuid-Italianen, en het leek wel, alsof ze ook nog allen
familie van elkaar waren. Vooral een familie Bojano of Vianeo beheerste dit
handwerk voortreffelijk.
Chirurgie betekent immers eigenlijk „handwerk", en in deze tijd werd de
kunst der chirurgen ook geenszins als wetenschappelijke heelkunde, maar veeleer
als praktisch handwerk aangeslagen. De chirurg studeerde ook niet aan een
universiteit waar men de anatomie in het gunstigste geval aan het varken
bestudeerde ! , maar ging ,,in de leer" bij een meester en leerde zo het vak, dat
ook het snijden van blaasstenen, het opereren van breuken en het steken van de
staar placht te omvatten. Want aan een dergelijk gevaarlijk ingrijpen plachten de
ter plaatse gevestigde dokters zich niet te wagen. Dat lieten zij bij voorkeur over
aan een rondtrekkende wonderdokter, die zich dan rechttijdig uit de voeten kon
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maken, wanneer het met de patiënt misliep, hetgeen natuurlijk bij de gebrekkige
hygiëne nog al eens voorkwam. Dat gold echter uiteraard niet voor onze kosmetische chirurgen, die natuurlijk niet konden verdwijnen, voor ze tenminste de
nieuwe neus of het oor van de arm, waaruit ze ze gevormd hadden, hadden losgemaakt. Wanneer niettemin van hun „magie" gesproken werd, moeten wij aannemen, dat verreweg de meeste operaties hun goed gelukten. In de grond van de
zaak waren het ook tamelijk „gezonde" operaties, want ze bleven aan de buitenkant en door de bloeding, die noodzakelijkerwijze veroorzaakt moest worden,
werden de wonden automatisch gedesinfecteerd, wat natuurlijk het genezingsproces zeer bevorderde.
Wie waren nu deze handige Tropaeërs ? Wij horen, dat de familie Bojano of
Vianeo in Tropea de kunst van een Siciliaan uit Catania geleerd had. Deze,
Antonio Branca, repareerde reeds neuzen en oren door ze aan de bovenarm te
laten aangroeien. Het is mogelijk, dat hij, of een van zijn leerlingen, in de
familie Bojano ingetrouwd was. Branca zelf had de kunst van zijn vader geleerd.
Deze had het echter nog niet verder gebracht dan neusoperaties, die hij door
middel van lappen huid, welke hij uit de wang en het voorhoofd nam, uitvoerde.
Het is mogelijk, dat hij deze kunst van iemand uit het Nabije Oosten geleerd
had, want tussen Sicilië en Byzantium bestonden van oudsher nauwe betrekkingen en, naar is overgeleverd, wist men daar ook reeds de plastische chirurgie toe
te passen. Wij kunnen zelfs nog verder gaan: reeds de Romeinse arts Celsus
(± 30 na Chr.) beschrijft in zijn werken onmiskenbaar kosmetische gezichtsoperaties.
Hoe is het nu te verklaren, dat, in het begin van de 15e eeuw deze kunstgrepen
plotseling weer in zwang komen en klaarblijkelijk in het gehele avondland een
grote belangstelling vinden ? Natuurlijk kan toevallig omstreeks die tijd een ter
zake kundige wondarts uit het Oosten naar Sicilië gekomen zijn en Branca senior
zijn kunst hebben bijgebracht. Maar ook dan blijft het merkwaardig, dat zich
terstond zo veel klanten meldden. Men is aanvankelijk geneigd, aan te nemen,
dat de oorlog, die toen nog hoofdzakelijk met blanke wapenen gevoerd werd
kogelwonden door vuurwapenen worden pas in 1460 voor het eerst genoemd ,
schuld is aan deze talrijke verwondingen in het gezicht. Maar de helmen, die
men in het gevecht droeg, beschermden het hoofd vrij goed en wanneer de helm
het niet uithield, hield de daardoor beschermde schedel het meestal ook niet uit.
Bij de Italiaanse en Franse wondartsen, die in die tijd aan de spits stonden, vindt
men dan ook geen voorschriften voor de behandeling van dergelijke verwondingen. Waren het dan zuiver esthetische overwegingen, die de mensen er toe brachten, zich door zulke omslachtige en vervelende behandelingen te laten verfraaien ? En hoe kwamen zij dan plotseling aan zulke verminkingen, juist aan
neus, mond en oren?
Hier kan ons nu een bericht uit Indië verder helpen. Want ook daar had men
namelijk, en wel reeds v66r het jaar 1000, neuzen gerepareerd of liever vervangen, en weliswaar op dezelfde wijze, die de oude Branca volgde, door vervorming van een lap huid, die men uit het voorhoofd nam. Hier vernemen we nu
ook, waarom de mensen soms neus en oren kwijt raakten: deze werden als straf
voor bepaalde misdrijven afgesneden.
Dat kon in West-Europa ook gebeuren, vooral sinds, na de „Zwarte Dood"
(1348), tallozen hun vaste woonplaatsen hadden verlaten en een avontuurlijk
zwerversleven begonnen waren. Juist de landloperij want daarbij bleef het
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natuurlijk gewoonlijk niet werd in de late middeleeuwen een vreselijke plaag
en ze werd zwaar bestraft. De eerste veroordeling betekende in de regel een
geseling en de landloper werd bovendien „aan de kaak gesteld", waarbij hem
dikwijls als geraffineerde toegift de neus met een aangedraaid stuk ijzerdraad
werd afgeklemd. Bij de eerste recidive werd dan een oor afgesneden, bij de
tweede verdween ook het andere wanneer de „onverbeterlijke" niet meteen
maar werd opgehangen. Ontbrekende oren, een afgesneden of afgeklemde neus
waren dus allerminst alleen maar onaangename, ontsierende verminkingen, maar
ze vormden tevens het ,,strafblad", dat men de veroordeelde in deze tijd, waarin
berichtgeving en post nog nauwelijks of niet functioneerden, op zijn verdere
levensweg meegaf. De rechter, die een vagebond zonder oren of neus voor zich
kreeg, was onmiddellijk op de hoogte. Men mag dan ook gerust zeggen, dat het
ontbreken dezer versierselen de weg naar de galg aanzienlijk bekortte!
Welke gewoontemisdadiger zou heden ten dage niet dankbaar zijn, wanneer
hij een of ander in zijn strafblad kon uitvlakken ? Welnu, dat is nu juist, wat de
landloper op het eind van de middeleeuwen met de vriendelijke medewerking
van de rondreizende wonderartsen uit Italië, de „Tropaeërs", kon doen, wanneer
hij zich weer een neus of een paar oren ze behoefden immers niet bepaald
mooi te zijn ! liet aanmeten .
Het zou de moeite lonen laat-middeleeuwse schilderijen eens met speciale aandacht voor neuzen, oren en lippen te bekijken. Reeds een oppervlakkige beschouwing leert, met welk een voorliefde bedelaars, vagebonden en ook pelgrims want er waren ook heel wat professionele „pelgrims", de zgn. „palmers", die
hun hele leven al bedelend door Europa rondzwierven ! zich blijkbaar met
extra oorlappen uitrustten en daarmede de oren, of althans hun normale plaats,
bedekten. Maar ook als deze plaats zichtbaar is, kan men merkwaardige ervaringen opdoen. Ten voorbeeld zij hier verwezen naar het grote schilderij met de
„Zeven werken van barmhartigheid" van de „Meester van Alkmaar" (1504) in
het Rijksmuseum te Amsterdam. Op het tweede paneel, waar de dorstigen gelaafd worden, zien wij in het midden een hoogst ongunstig individu, dat blijkens
zijn kaalgeschoren schedel kortelings met de rechter in aanraking geweest is. De
man heeft een neus, maar deze is sterk misvormd, hij heeft ook oren, maar het
exemplaar, dat wij zien, heeft een eigenaardig-kunstmatige vorm. Bovendien is
de man zeker ook nog aan één oog blind. Men gelove niet, dat de schilder niet
in staat zou zijn geweest natuurlijk gevormde oren te schilderen: de Christusfiguur, die op dit paneel, evenals op de andere, onder „de geringsten der broeders" voorkomt, heeft een uitstekend gevormd, naturalistisch oor. Op het volgende paneel, waar de naakten gekleed worden, verschijnt vlak voor de Christusfiguur een ook weer vrij onguur type: men kan daar, waar het oor zou moeten
zijn, bij hem in het geheel geen oor ontdekken ! Het vijfde paneel laat het herbergen der pelgrims zien. Gelijk reeds gezegd, bevond zich onder deze vromen
menigmaal gespuis, dat van de weldadigheid van het publiek misbruik maakte en
de pelgrimstocht tot in het oneindige voortzette. Ook hier zien we in het midden
van het tafereel een bej aard man met een ongunstig gezicht. Hij draagt weliswaar
de schelp van Santiago de Compostella en de palmblaadjes als „pelgrimsinsignes" aan de hoed maar onder de rand van zijn hoofddeksel is van een oor
niets te zien.
Met dit enkele voorbeeld zij hier volstaan. Ongetwijfeld zal men, het werk van
andere schilders uit deze tijd nauwkeurig nagaande, nog vele voorbeelden kun-
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nen vinden. Men zou met Hieronymus Bosch en Pieter Breughel eens kunnen
beginnen. Met name de laatste had steeds bijzondere belangstelling voor pathologische gevallen en misvormden. Men zou vermoedelijk stof genoeg voor een
omvangrijke verhandeling vinden. Want vanuit dit criminalistisch-cultuurhistorisch gezichtspunt is de laat-middeleeuwse schilder- en tekenkunst nog niet
beschouwd.
Daarbij zou dan tevens bijzonder duidelijk worden, waarom de „toverkunst
der Tropaeërs'' zo hoog aangeslagen werd en deze op hun omzwervingen overal
genoeg te doen vonden. Het was zeer zeker niet, wat men tegenwoordig „kosmetische chirurgie" noemt, die hier beoefend werd, maar een hoogst praktisch
bedrijf, dat op geheel andere wijze zijn loon opbracht. Waar de „patiënten" het
honorarium vandaan haalden, zal de wonderdokter gewoonlijk wel niet gevraagd
hebben. Het feit, dat hij in de grond van de zaak sit vena verba ! ,,00r"konden vervalste, gevoegd bij de waarschijnlijk hoogst twijfelachtige herkomst
van de beloning die hij verlangde, zal er toe hebben bijgedragen, dat deze soort
van chirurgijns door de officiële artsen niet erkend werd. Tot 1600 wordt in de
geleerde medische literatuur, die voornamelijk in het Latijn geschreven was, dit
soort operaties dan ook in het geheel niet genoemd. Merkwaardig is echter, dat
de wondarts Pfalzspeint, die zijn kennis in de praktijk en niet aan de universiteit
verworven had en omstreeks 1460 het oudste Duitse leerboek over de verbandleer schreef, de neusplastiek zeer goed kende en uitvoerig en duidelijk beschreef.
Hij werkte als heelmeester in de huurlegers van zijn tijd, maar behoorde blijkbaar ook tot het gilde van de rondtrekkende wonderdokters, wanneer hij, evenals
de huurlingen, tegen het winterseizoen uit de dienst ontslagen werd en noodgedwongen zich bij het rondtrekkende volk aansloot.

Politiek
Overzicht
INTERNATIONAAL

REF, à mon sens, la France ne peut être la France sans la grandeur". Dui
delij ke taal van de Franse president, de Gaulle, op de eerste bladzijde van
zijn Memoires: hij eist zonder meer voor Frankrijk een leidende plaats in de
wereldpolitiek op en kan het uiterst moeilijk verdragen, dat naast de twee werkelijk groten, de V.St. en Rusland, wel Engeland en niet Frankrijk een plaats
heeft gekregen. Of de Gaulle erin zal slagen Frankrijk weer op de voorgrond te
plaatsen zal voor een groot deel afhangen van de vraag of het zijn positie in Afrika weet te handhaven. Hier is hij er tot nu toe niet in geslaagd een einde te
maken aan de Algerijnse moeilijkheden; hij is de FLN zeer ver tegemoet gekomen, maar ook de laatste poging om een wapenstilstand tot stand te brengen
einde juni te Mélum is mislukt. De Algerijnse voorlopige regering heeft zich
daarna uitgesproken voor het houden van een referendum, georganiseerd en
gecontroleerd door de V.N., om te beslissen over de toekomst van het land;
bovendien deed zij aan de Arabische Liga het officiële verzoek om steun in de
Algerijnse vrijheidsstrijd; deze steun zou moeten bestaan uit het zenden van
vrijwilligers en het verbreken van alle betrekkingen met Frankrijk. De reactie
was niet onverdeeld enthousiast; wel beloofde men steun aan de Algerijnse eisen
in de vergadering der V.N. en zou men het werven van vrijwilligers bevorderen,
maar men wilde zich nog beraden over het verbreken der diplomatieke enz.
betrekkingen. Als Marokko dan echter verklaart, dat het alle besluiten der Arabische Liga, die met algemene stemmen zijn genomen, ook zal uitvoeren, blijven
wij twijfelen aan de mogelijkheid om in dit gezelschap volledige eensgezindheid
te bereiken. Na deze stap terug van de FLN wacht men met spanning op de
voor 5 september aangekondigde persconferentie van de Gaulle; volgens de geruchten zou de president een nieuwe poging doen om de onderhandelingen weer
op gang te brengen, dit ook met het oog op de a.s. VN-vergadering, waar het
tengevolge van het groeiend aantal Afrikaanse en Aziatische leden wel eens
moeilijk voor Frankrijk kan worden om een veroordeling van zijn Algerijnse
politiek te ontlopen.
Moeilijkheden waren er ook in de Mali-federatie, bestaande uit Soedan en
Senegal, die op 20 juni onafhankelijk werd binnen de Franse Gemeenschap.
De samenwerking tussen beide bestanddelen heeft niet lang geduurd; n.a.v. de
verkiezing van een president ontstonden er zulke meningsverschillen, dat Senegal de federatie voor ontbonden verklaarde en een onafhankelijke staat vormde
binnen de Gemeenschap. De oorzaak van het conflict was gelegen in de vraag
of Mali een sterk gecentraliseerde of een gedecentraliseerde staat zou worden.
Senegal, kleiner, minder inwoners, maar economisch sterker, cultureel en politiek meer ontwikkeld wenste decentralisatie; het voelt er weinig voor overstroomd te worden door de Soedanezen en geen baas meer te zijn in eigen huis.
Hier komt bij, dat in de Soedan het „politieke leven" dictatoriaal georganiseerd
is en Senegal meer overhelt naar een W. democratie; verder wenst het laatste in
„-
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goede verstandhouding met Frankrijk te leven, terwijl in Soedan anti-Franse
elementen grote invloed hebben.
Als hoofd van de Franse Gemeenschap trachtte president de Gaulle te bemiddelen; Mamadou Dia van Senegal en Keita van Soedan werden uitgenodigd
voor besprekingen naar Parijs te komen. De eerste kwam onmiddellijk, maar
Keita liet verstek gaan. Er is Frankrijk veel gelegen aan het herstel van de goede verstandhouding tussen beide landen. Soedan, gelegen in de binnenlanden
van Centraal-Afrika, was tot nu toe voor zijn uit- en in-voer van Senegal afhankelijk en men vreesde nu in Parijs, dat Keita pogingen zou doen om nu via
het Guinee van Sekou Touré verbinding met de zee te verkrijgen; dit zou er toe
kunnen leiden, dat Soedan geheel in het Marxistische vaarwater van Guinee zou
komen; dan zouden de Algerijnse opstandelingen via Guinee en Soedan bevoorraad kunnen worden, hetgeen de positie van Frankrijk aldaar weer ernstiger
zou maken. Er wordt heel wat stuurmanskracht van de Gaulle vereist om dit
probleem op te lossen, temeer daar het een binnenlandse Mali-affaire is, waarin
Frankrijk zich niet mag en kan mengen. Tot nu toe zet de Franse president zijn
pogingen voort.
De vraag of Frankrijk zijn positie in Afrika kan handhaven, is ook van belang voor heel Europa; het heeft Frankrijk nodig en dan liefst een sterk Frankrijk. Maar ook kan gezegd worden, dat, als Frankrijk zijn positie in Afrika wil
handhaven, het Europa nodig heeft en dan liefst een sterk Europa. Hiermee
zijn wij gekomen aan de grote politieke activiteit gedurende de laatste 2 maanden. Eigenlijk was het werkterrein groter en omvatte het het gehele Westen,
maar dan moet het begin ook op een vroeger tijdstip worden geplaatst. In
december van verleden jaar werd n.l. op een West. topconferentie besloten een
Atlantische economische conferentie bijeen te roepen in januari te Parijs; hier
werd besloten de onderhandelingen tussen het Europa van de Zes en dat van de
Zeven weer op gang te brengen, de Organisatie voor Eur. Econ. Samenwerking
te reorganiseren en de hulp aan de onderontwikkelde gebieden te coördineren.
Er werd hierbij vooral gedacht aan het vormen van een groter tegenwicht tegen
de groeiende Russische en vooral Chinese invloed in Afrika.
Als gevolg van deze besluiten werd in juli te Parijs besloten de OEES te
vervangen door de OESO (organisatie voor Econ. Samenwerking en Ontwikkeling), waarvan ook de V.St. en Canada volledig lid zouden zijn en waardoor dus
een betere Atlantische samenwerking werd bereikt. Pogingen om de EEG en
EVA met elkaar te verzoenen, of om Engeland over te halen zich bij de EEG
aan te sluiten leverden slechts geruchten op, dat dit land overwoog zich te voegen bij de Eur. Kolen en Staal-Gemeenschap en de Euratoom, maar verder
niets; Engeland blijft zeggen de noodzaak van een politieke en economische
eenheid in te zien, maar verzet geen stap om deze te verwezenlijken.
Recente gebeurtenissen wij denken aan het optreden van Soekarno, die er
in slaagde Japan over te halen tot het intrekken van de goedkeuring voor het
bezoek van de Karel Doorman aan een Japanse haven; aan geruchten over een
nieuw optreden van de VAR tegen Israël; aan nieuwe moeilijkheden in Jordanië,
waar een bomaanslag, die misschien bedoeld was op koning Hoessein, maar die
premier Madjali trof, geïnspireerd zou zijn door de Arabische Liga; en vooral
aan het verloop van de gebeurtenissen in Afrika, speciaal in Kongo, waar het
W. zich niet van zijn sterkste zijde heeft laten zien toonden steeds duidelijker
de zwakheid van de W. positie aan, een zwakheid, die vooral het gevolg is van
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het gebrek aan eensgezindheid. Speciaal de Kongolese gebeurtenissen vormden
voor de Gaulle de aanleiding om aan te dringen op een grotere coördinatie in
het W. Hij heeft dit reeds eerder trachten te bereiken door een NAVO-directoraat bestaande uit de V.St., Engeland en Frankrijk te bepleiten, maar had geen
succes. Nu doet hij een nieuwe poging om tenminste de Europese landen tot
een grotere samenwerking te brengen. In dit kader moeten de besprekingen
tussen de Gaulle en Adenauer op 29 en 30 juli te Rambouillet geplaatst worden,
spoedig gevolgd door een bijeenkomst van Adenauer en Macmillan te Bonn; de
ministers van Buitenlandse Zaken der EEG-landen staken daarna de hoofden
bij elkaar in bi- of tri-laterale bijeenkomsten; er waren besprekingen tussen
W.D. en Italië, tussen dit laatste en Nederland en tussen de Beneluxlanden.
Op uitnodiging van de Gaulle gingen de ministers de Quay en Luns naar Parijs;
verder heeft de Gaulle de Engelse, Italiaanse, Belgische en Luxemburgse regeringen uitgenodigd om met ieder afzonderlijk overleg te plegen.
Zoals te verwachten is bij de Gaulle, die zich steeds voorstander van een
geheime diplomatie heeft getoond, speelt zich alles af onder grote geheimhouding. Het meest opvallend is misschien, dat het geheim zo goed bewaard blijft;
men weet wel het onderwerp der gesprekken, maar over de concrete plannen is
niets bekend geworden. Dit zou komen doordat alles nog in een stadium
van voorbereiding is; met zijn beraadslagingen zou de Gaulle op de hoogte
willen komen van de denkbeelden van de verschillende regeringen om daarna
een definitief voorstel te formuleren. Men veronderstelt, dat hij wil breken met
de tot nu toe gevolgde methode om via de EKSG, de EEG en de Euratom geleidelijk te komen tot een niet alleen economische, maar ook politieke samenwerking in Europa. De Gaulle voelt hier niets voor, daar dit zou kunnen leiden
tot een supra-nationale organisatie; hij wenst een „Europe des Patries", dus een
bondgenootschap van nationale staten, waarin Frankrijk de leiding zou moeten
hebben. De regeringen van de aangesloten landen zouden regelmatig op ministerieël niveau contact met elkaar moeten hebben om daar, waar gemeenschappelijke belangen op het spel staan, ook een gemeenschappelijke gedragslijn vast te
stellen. Hiervoor zou een bureau worden opgericht, dat als verbindingsschakel
dienst zou doen en onder leiding van een Fransman liefst in Parijs gevestigd
zou moeten zijn. Onder invloed van Adenauer zouden er in de oorspronkelijke
opvattingen van de Gaulle enige wijzigingen zijn aangebracht, zodat de mogelijkheid wordt opengehouden, dat Engeland en andere landen toetreden; dr.
Adenauer wenst de econ. gespletenheid in Europa, blijkend uit het naast en
tegenover elkaar staan van de EEG en EVA, niet nog groter te maken door de
EEG-landen ook politiek tegenover Engeland te plaatsen. Ook de Gaulle begrijpt wel, dat een krachtig Europa niet te verwezenlijken is zonder Engeland,
temeer daar hij ook ziet, dat Engeland en Frankrijk in Afrika resp. met de
Commonwealth-landen en de landen van de Franse Gemeenschap soortgelijke
moeilijkheden en belangen hebben.
Er bestaat in Europa nogal enig wantrouwen tegen de opvattingen van de
Gaulle. Men zal er echter goed aan doen te bedenken, dat het tot stand komen
van een grotere samenwerking sterker: van een eenheid noodzakelijk is
en dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Het is niet mogelijk om bij voorbaat uit te maken welke weg daartoe de meest geschikte is; dit hangt af van de
omstandigheden en bij de beoordeling hiervan mag een ongemotiveerd wantrouwen geen leidraad zijn, maar slechts gezond verstand.
,
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De plannen van de Gaulle en Adenauer zouden ook betrekking hebben op
de NAVO, die h.i. ook een buiten-militaire taak heeft. Hierbij komt de vraag
over de leiding weer te voorschijn; het NAVO-directoraat van de V.St., Engeland en Frankrijk zou onder invloed van Adenauer van de baan zijn; volgens
hem hebben deze drie wel een bijzondere verantwoordelijkheid, maar hebben
alle leden gelijke rechten en plichten. De oplossing moet nog gevonden worden.
Het vinden van deze oplossing op korte termijn wordt bemoeilijkt door de
positie van de V.St., waar alles beheerst wordt door de komende presidentsverkiezingen. De democratische partij heeft bij acclamatie als kandidaat aangewezen
de 43-jarige katholiek John Kennedy, die voor het vice-presidentsschap zijn
concurrent senator Lydon Johnson uitkoos. De republikeinse partij plaatste op
25 juli hiertegenover de teg. vice-president Richard Nixon en Henry Cabot
Lodge, permanent gedelegeerde der V.St. bij de V.N. Aan de verkiezing van
Nixon was binnen de rep. partij een heftige strijd over het verkiezingsprogram
voorafgegaan; tengevolge van het optreden van Rockefeller, gouverneur van de
staat New-York, is dit program veel progressiever geworden dan Eisenhower
aangenaam is; het behelst nu eigenlijk eer: afkeuring van diens politiek. Over
het resultaat van de verkiezing, die op 8 november plaats heeft, tast men volkomen in het duister.
Van het politieke vacuum in de V.St. tijdens de voorbereidingen voor de presidentsverkiezingen maken de tegenstanders dankbaar gebruik om de Amerikanen in een impasse te brengen. Het lijkt ons niet erg aangenaam voor de Am.
regering, dat premier Chroes j ts j ev heeft aangekondigd als hoofd van de Russische delegatie naar de Algemene Vergadering der V.N. te New-York te zullen
komen; Eisenhower zal nu de vergadering, althans gedeeltelijk, ook wel bijwomen, maar kan tegenover ev. propaganda van Chr. alleen iets plaatsen, als hij
erin slaagt plannen op te stellen, die door beide partijen in zijn land volledig gesteund worden en bovendien nog de goedkeuring wegdragen van de andere
landen van de NAVO. Het is overigens te verwachten, dat de comm. landen in
het komendenajaar met nog meer verrassingen zullen komen om het voordeel
van de presidentsverkiezingen zoveel mogelijk uit te buiten.
De verhouding tussen de V.St. en Cuba is na het aan de macht komen van
Fidel Castro steeds slechter geworden. De laatste is meer en meer in communistisch vaarwater geraakt. Na olie en suiker-moeilijkheden betrekt Cuba nu olie
uit de S.U., die zich ook bereid heeft verklaard Cubaanse suiker af te nemen;
Chroes j ts j ev, die vanzelfsprekend zijn positie vlak bij de V.St. graag wil handhaven, dreigde bovendien met raketten voor het geval de V.St. in Cuba zouden
interveniëren, hetgeen weinig minder betekende dan een aanval op de Monroeleer. Cuba bracht het geschil met de V.St. voor de Veiligheidsraad op grond van
economische agressie en herhaalde schending van het Cubaanse luchtruim door
de V.St.
J. Oomes.
BELGIË
In de crisis van juli en augustus heeft Lumumba, de man die zo vaak op
vriendschap en samenwerking tussen Belgen en Kongolezen had aangedrongen,
zich als een fanatieke Belgenhater ontpopt. Velen zijn van oordeel dat hij dit in
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petto altijd geweest is, en dat de hele Kongo-crisis niets anders is dan de planmatige afloop van een anti-Belgisch scenario, vooraf door Lumumba met behulp
van marxistische raadgevers in elkaar gestoken. Wij geloven dat niet. Als nationalistisch Kongolees kon de man de Belgen niet bovenmate liefhebben en was
hij trouwens behept met het typische minderwaardigheidscomplex van de kleurling dat alleen in de vernedering van de blanken bevrediging vindt. Maar als
een, ondanks alles, verstandig man zag Lumumba ten volle in, dat de onafhankelij ke Kongo-staat het onmogelijk kon bolwerken zonder technische bijstand van blanken en dat de Belgen daarvoor het best in staat waren. Zeker
kon hij zich nooit over de argwaan heenzetten dat de Belgen zouden pogen de
onafhankelijkheid fictief te houden en was hij vastbesloten daartegen te reageren. Op 7 juli bevond deze man zich plotseling in de positie van een versgebakken eerste-minister die ingevolge de muiterij van de weermacht zonder
machtsapparaat stond, en op hetzelfde ogenblik de gevreesde Belgische paracommandos zag ingrijpen in zijn soevereine staat. Drie dagen later werd de integriteit van zijn grondgebied geschonden: Katanga scheurde zich af (niet zonder tussenkomst van de machtige financiële groepen die de provincie in feite
beheren) . Het is een situatie waarin zelfs een geschoold staatsman £waar op de
proef zou worden gesteld. Lumumba echter is een handig revolutionair die meer
dan enig ander Kongolees de leuzen van het antikolonialisme heeft geassimileerd en, op de manier van een puber, zich bewust is van de cruciale ligging van
zijn land, en deze positie nu in een spel tussen Oost en West wil uitspelen. Als
Kongolees is hij voortvarend en onstandvastig. En zo begint hij de dans op het
strakke koord, met zijn tegenstrijdige verklaringen, zijn ultimatums aan de
UNO, zijn oproep tot Rusland en het afzeggen ervan, zijn akkoord met Detwiler, zijn reizen, zijn inrichting van een pan-afrikaanse conferentie te Leopoldstad. Hij smaakt het genoegen van ontvangsten, decoraties, overwinningen in de
Veiligheidsraad. Hij wordt met de dag radicaler. Maar sterk door de geïnteresseerde steun van het oostblok kan hij zich het onmogelijkste veroorloven. Wel
slaagt hij er niet in, de UNO ertoe te dwingen voor hem Katanga te heroveren, maar zijn dictatuur, zijn hetze-campagnes, zijn politie-brutaliteiten, zijn
uitschakelen van president en parlement steunen toch allemaal op de aanwezigheid van de UNO-troepen, die de eenheid van het land vrijwaren en ter beschikking staan van het wettig gezag. En dat, helaas, was Lumumba, zeker tot
voor het ingrijpen van President Kasavubu op 5 september. Het klimaat om de
leerling-tovenaar is gevaarlijk geworden. Maar hij reageert zonder scrupules op
alles wat hem een aantasting van zijn gezag en vooral zijn prestige lijkt. Dat
heid er niet zouden bedreigd zijn, als hij de medewerking van de Belgen had
behouden, dat bekommert hem weinig. Hoofdzaak is: Kongo vrij en Lumumba
baas.
Onder leiding van Eerste-Minister Eyskens heeft België inzake de Kongolese
crisis heel wat westerser en wijzer gereageerd. Het sturen van troepen was een
internationaal avontuur, maar het beantwoordde volledig aan de eis van de
Belgische opinie en de vereisten van het ogenblik. Wat men er ook over zegge,
de positie van ons land werd in de Veiligheidsraad behoorlijk verdedigd en ze
werd er, in feite, van resolutie tot resolutie sterker, in de mate waarin die van
Lumumba zwakker werd. Dit was te danken aan de wijze waarop België zich,
terecht, schikte naar de aanwijzingen van de hoogste internationale scheidsmacht. Dhr. Eyskens zorgde er ook voor, dat voldoende distantie in acht werd
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genomen tegenover Katanga en liet zelfs geheel -deze streek door de Belgische
troepen ontruimen. België liet het op geen enkel ogenblik tot een volledige
breuk met Kongo komen. Het spreekt vanzelf dat het zwaartepunt weldra op
het binnenlandse vlak kwam te liggen. Als een politiek mislukt, worden de
koppen van de verantwoordelijken geëist, ook al is de mislukking niet hun
schuld. De opinie was over de regering niet te spreken, maar herinnerde zich
voldoende de solidariteit der partijen in de Kongo-politiek, om zich gedeeltelijk
zelfs tegen het parlement en tegen de partijen, d.w.z. tegen het regime te richten. Dit ogenblik werd door een reeks belangengroepen met min of meer reactionaire tendensen uitgekozen om een aanval tegen dit regime te wagen. Ze
wisten, helaas, de medewerking van de Kroon te verkrijgen. De Kroon inspireerde een ongehoorde perscampagne tegen de regering, poogde een zakenkabinet op het podium te heffen, en eiste het ontslag van de regering. Maar de drie
partijen spraken zich tegen een zakenkabinet uit en dhr. Eyskens wist zijn heengaan afhankelijk te maken van een vertrouwensvotum in het Parlement. De liberalen hadden de Kongopolitiek van de regering liefst niet uitdrukkelijk goedgekeurd, maar ze werden er door de socialistische oppositie toe gedwongen, zodat zelfs de heren De Schryver en Scheyven op 18 en 19 augustus de goedkeuring kregen. Het gewone voortbestaan van de regering was echter onmogelijk
geworden; het team diende omgevormd, en het belang van het land eiste een
nieuw, hard, nationaal herstelprogramma. Op socialistische medewerking viel,
v66r nieuwe verkiezingen niet te rekenen. De CVP vertoonde een meerderheid
om althans op dit ogenblik verkiezingen te vermijden. De noodzakelijkheid van
een herstelprogramma was door haar reeds voldoende onderstreept, maar men
geloofde niet sterk aan de mogelijkheid dit programma door de coalitie met de
liberalen te zien doorvoeren, waarvan men de eigenbaat en het immobilisme
maar al te goed had leren kennen. Men neigde meer naar de opvatting van een
programma op lange termijn, met een overgangsregering die de dringendste
maatregelen zou treffen. Dhr. Eyskens moest er zich al spoedig rekenschap van
geven dat zijn regering slechts een overgangsregering zou worden; men liet hem
verstaan dat hij zelf het programma moest opmaken en er de ministers voor
moest zoeken, en niet de partijen; anders gezegd, men wilde geen herhaling van
de procedure der contactcommissies en van het protocol tussen de partijen, die
in oktober 1958 was toegepast. De Eerste-minister beging nu de fout, niet vooraf met een ondubbelzinnig en concreet programma voor den dag te komen. Hij
liet het bij nogal vage voorstellen, en zocht, t.o.v. wat hem een terughoudendheid vanwege zijn politieke- vrienden leek, vooral steun bij de liberalen, bij het
Hof, bij de reactionaire pers. Voortdurend in contact met de liberalen, hield hij
de CVP buiten zijn besprekingen. Ofwel wenste hij in schoonheid te vallen ofwel speelde hij een troef uit die goed in het opzet tegen het regime paste: hij
legde zijn verklaring voor het land af, op 31 augustus. Een toespraak à la de
Gaulle die althans de verdienste had, te bewijzen dat de Belgische opinie gevoelig is voor zulk een toon; iets anders is het evenwel, een soberheidspolitiek
toe te juichen, en .... in te stemmen met 10 miljard besparingen en 6 miljard
nieuwe belastingen wanneer die concreet gaan worden. Hij slaagde erin een
regering te vormen met een sterk liberale inslag; 9 liberale ministers van de 24.
De vraag is nu of dit wel de regering is die dhr. Eyskens nodig had en welk
figuur zij zal slaan voor het parlement.
6-9-'60.
L. Deraedt
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Anouilh
Becket ou l'honneur de Dieu
De schrijver van zoveel amusante, soms
lichtvaardige en daardoor irriterende stukken, waagde zich ditmaal aan een gegeven
van grote innerlijke dramatiek, het conflict
tussen Henry II en: Thomas van Canterbury. Anders dan b.v. bij Antigone, deed
hij zijn stof geen onrecht aan. Het verhaal van een vriendschap tussen koning
en dienaar die op moord uitliep, wordt
toneel-technisch onovertrefbaar verteld,
de handeling schiet voort als een zalm op
de stroom, de verkorting wordt meesterlijk gehanteerd en voert, alle overbodigs
weglatend, het tempo nog op. Waarom is
dan toch de eindindruk onbevredigend,
alsof men iets ongeloofswaardigs meegemaakt heeft? Omdat men merkt dat deze
Becket, hoe sympathiek ook voorgesteld,
niet de heilige wordt, worden kan, die hij
aan het eind van het stuk moet wezen. Het
centrale begrip waarop Anouilh zich reeds
blijkens zijn titel heeft vastgelegd is dat
van de eer. Het is eigenlijk de tragedie geworden van de man die als „dubbele bastaard" eerloos geboren in een riddermaatschappij, niet zonder deze kan leven
en omdat hij als Saks in een door Nor.mandiërs beheerste samenleving de luxe
wil, „de honing van het leven", de zijde
van de overheerser kiest. Eerloos zijnde
smeedt hij zichzelf een eer: de koning te
dienen en gaat hierbij volkomen consequent te werk: zo zeer dat ook de liefde
geen plaats kan hebben in zijn leven. Hij
bemint niet, zijn geliefde zo min als de koning, maar wil ook niet bemind worden en
het is een fijne trek die Anouilh de latere
heilige in zijn lichte periode meegeeft, dat
hij uit een zeer zuivere schroom op dit
punt geen vals spel wil spelen en vragen
van die aard ontwijkt (p. 36) . Reeds dan
kenmerkt hem ook een grootmoedigheid,
die typisch is voor de held, de later ook
geestelijk sterke mens. De koning is als
Becket's tegendeel getekend: grof, ongeremd, onstandvastig en bang, maar in ma,
teloze bewondering ontbrand voor de verfijnde en lichtvoetige geest van deze half-

Moór (Becket's moeder zou een Saraceense geweest zijn) ; hun verhouding wordt
trouwens als een onbewuste liefdesbetrek
king, althans van de zijde van de koning
geschilderd, zoals diens moeder hem ook
te verstaan geeft (p. 112).
Zolang Becket staat aan de kant van
zijn vorst, als vriend, als kanselier, is de
eer van de koning de zin van zijn leven,
maar als deze de fout begaat hem tot
Aartsbisschop te laten kiezen, weet hij in
dienst van een andere Meester te staan en
zal hij de belangen van de Kerk even
trouw en bekwaam dienen als vroeger die
van de tegenovergestelde macht. Maar
zijn motief is niet het geloof of het ernst
maken hiermee, doch enkel de wil een
taak goed te volbrengen op de plaats waar
men gesteld is. Het maakt deze Becket tot
een wilsacrobaat, die van de ene dag op
de ander alle luxe versmaadt, zijn goederen weggeeft en zich tot de grootste armoede en eenvoud keert. Zelf ziet hij in
dat die plotselinge ommekeer geforceerd
is; hij zou zelfs een bekoring kunnen zijn
(pp. 110, 160) . Waarom deze wending?
Het antwoord wordt aan Becket zelf in de
mond gelegd in de loop van het laatste
dramatische onderhoud tussen hem en
Henry. „Ik was een man zonder eer. En
plots ontving ik er een, waarvan ik nooit
gedroomd had dat zij de mijne zou moeten
worden, die van God. Een onbegrijpelijke
en broze eer, als die van een: koningskind
in vervolging" (p. 180) . Het laatste ove..
rigens een prachtig woord, dat met enkele
andere: „Ik geloof niet dat Gij een trieste
God zijt. De vreugd waarmee ik alles weggaf, moet deel van Uw plannen zijn" (p.
110)..-• „Gij zijt ook de God van de rijke
en de gelukkige mens, Heer, en daarin
ligt Uw diepe rechtvaardigheid" (p. 161)
— op een diepere kijk wijst, dan van deze
ook in dit stuk soms zo cynische schrijver
te verwachten was. Het meest onthullend
voor de opvatting van Anouilh omtrent
Becket's gesteltenis is de volgende passax
ge (p. 182) :
Koning: Je hield niet van mij indertijd,
Becket?
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Becket: Naar de mate waarin ik tot liefde
in staat was, toch wel, mijn vorst.
Koning: Je bent van God gaan houden?
(Hij schreeuwt:) Je bent dezelfde
dwarskop gebleven, die geen
antwoord geeft als je een vraag
wordt gesteld?
Becket (zachtjes) : Ik ben gaan houden
van de eer van God.
Niet God, maar de eer van God. Het
lijkt of hij deze als een scherm houdt tussen zich en de liefde. En dat bewijst dat hij
in laatste instantie nog steeds alleen zijn
eigen afwezige eer zoekt, dus zichzelf.
Dit, dat hij de liefde niet heeft, verklaart
ook alleen dat Becket vlak voor zijn bloedig einde de moordlust van een jonge
monnik die hem toegedaan is, niet intoomt
en veroordeelt. Er is inderdaad een passage waarin door Anouilh de weg naar de
liefde wordt gewezen. Ik bedoel niet die
waarin hij zegt: „J'aime les hommes",
waarmee alleen een zekere menselijke verbondenheid wordt bedoeld, maar er staat
vrij los van de samenhang een woord van
Becket dat wel in die richting wijst: „Dat
zou ook een oplossing geweest zijn, mijn

God: van de mensen te houden" (p. 191) .
Wil Anouilh hiermede zijn kijk op de historische Becket-figuur geven, die in een
feodaal eérbegrip gevangen, God louter
begrijpend vanuit een heer-dienstknechtverhouding aan de liefde zou voorbijge-^
gaan zijn? Maar zij is het grondgebod,
waarbuiten het ondenkbaar is dat een
mens heilig kan worden. Wat echter te
denken van de voorstelling van een heilige
die dit gebod alleen als een in zijn leven
voorbijgegane mogelijkheid, een gemiste
kans ziet? Van de christelijke paradox dat
de persoonlijke oneer de eer van God. en
daardoor de geestelijke eer van de Chris~
ten kan uitmaken, is bij Anouilh geen
spoor te vinden. Hij tekent alleen een om
zijn eerloosheid blijvend diep-gewonde,
die uit alle macht zichzelf een eer wil vinden. Misschien ligt de waarlijk christelijke
opvatting het schoonst uitgedrukt in het
Spaanse adelsdevies dat Hans Urs von
Balthasar als motto aan zijn boek over
Bernanos meegaf: „Het leven om de eer
verliezen, de eer om de ziel verliezen".
Joan Th. Stakenburg
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In*trnationaal Theaterfestival
Antwerpen 1960
Een festival zou per definitie een feest
moeten zijn. Blijkbaar hebben de organisar
toren wel enigszins aan de spontane opkomst getwijfeld en zochten ze daarom een
centraal thema uit: de humor, om de be
langstelling te kruiden. Maar de spreekwoordelijke Antwerpse zin voor humor
liet deze keer verstek gaan en de wel opgekomen toeschouwers deed hun eigen
aanwezigheid soms pijnlijk en helemaal
niet feestelijk aan. Over de oorzaken van
deze apathie is veel gepraat, maar de kern
van de zaak werd al te vaak ontweken. Er
bestaat nu eenmaal nog geen Vlaams pu
bliek zo theatre-minded dat het slagen van
een festival-met-standing erdoor verzen
kerd kan worden. Bij de Franse beurt liep
de Operazaal heel wat voller met francofone snobs.
Fred Engelen lanceerde met het Nationaal Toneel Trjntje Cornelis als een festivalschlager. De historische opgraving van
1951 had Huygens' tamelijk schuine klucht
toch gereleveerd met een vlotte en frisse
dialoog, die gelegenheid biedt zowel tot
individueel brio als tot homogeen samenspel. Ik heb de 17e eeuwse schilderachtig~
heid en de guitige monologen, buiten het
saaie 2e bedrijf, ook dit keer dankbaar onr
dergaan. Toch was het geen festivalensce^
nering. De qua „fabel" realistische inhoud
werd gemonteerd in een tijd- en sfeerloos
decor, dat door illusietoneel moest aangevuld worden. Ik begrijp best dat Engelen
de minder appetijtelijke sequenties wilde
camoufleren, het zichtbare artistiek hoger
optillen door het onzichtbare, maar de uitbundige nadrukkelijkheid van bepaalde
taferelen mét de pseudohistorische costumering deden deze suggestie te niet; de stilering verviel tot onevenwichtigheid en
werd niet in de handeling geïntegreerd.
Gunstiger waren het beheerste versdebiet
van Tine Balder en de hansworsterijen
van Luc Philips, die lichamelijk onweerstaanbaar kluchtig was maar die, door elk
vers een op zichzelf genuanceerde parafrasering te geven, de uiteindelijke eentonigheid niet kon vermijden. Gehandicapt
werd de levenslustige kluchttoon door een
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te geconcentreerde en statische toneelevolutie en het geeuwerigtrage tempo.
V ncher
Karl Paryla monteerde met de M
ner Kammerspiele Nestroy's Einen Jux
will er sich machen, een modelprodukt
van het 19e-eeuwse Oostenrijkse volkstor
neel, de posse. Een situatieblijspel, met
verwarring en verrassing, idylle en tranen,
sentiment en bravoer. Maar alles bij el~
kaar niet veel meer dan een voorwendsel
voor een dynamisch en speels schouwspel.
En daar werd ook de regie op afgestemd.
Vaart, vlotheid, het klassieke stille moment, tijdskritische koepletjes, historische
toneelbouw, decormachinerieën, dynamische tekstzegging, individualistische
krachtpatserijen, parodie en toch gaaf en
zelfs massaal ensemblespel, alles vervloei.
de tot een artistiek geheel waaruit wel enkele sterren naar voren kwamen maar dat
toch op het dienen van het stuk gericht
bleef en niet op de uitzonderlijke prestatie
van Karl Paryla zelf als de heruitgave van
de echte Weense hansworst.
Karl Heinz Stroux presenteerde Goldor
ni's Mirandolina en normaal mochten we
van het in het Romaanse repertorium gespecialiseerde Düsseldorfer Schauspielr
haus groots werk verwachten. Maar
Stroux, die toch steeds een stielvaardig
regisseur is, miste hier het inspiratieve
vuur dat dit weliswaar niet allerbeste blijspel temperament en ritme moet inblazen.
Nooit briljant, toch behendig (Stroux
heeft er een handje van een scène te
„plaatsen", ik bedoel het niet pejoratief)
heeft hij dat aspect uit het drama doen
verdwijnen dat er voor mij precies de tijdloze echtheid aan kan bezorgen: de commedia dell' arte. De tijdsgeest werd vervangen door individuele typering, het theaterverhaal kreeg een anekdotische onnatuurlijkheid, de ingenieuze invallen maakten plaats voor schools spel. Stroux vormde het stuk Italiaans leven om tot een
bijna abstract drama dat in stilering van
decor en gebaar ontaardde met nauwelijks
enkele toetsen van lokale kleur.
Roger Planchon bracht met zijn Compagnie de Villeurbanne een eigen adapta~
tie van Dumas' Trois Mousquetaires. Op
geen enkel ogenblik heeft hij er voor gezorgd een ook maar oppervlakkige dramatische structuur uit te werken; het bleef

een chronologische cartoonstrip van een
mantel-en~degen-avontuur, geënt op een
epos zonder rhetoriek en gedissimuleerd
binnen een theaterpresentatie die uitslui .
tend h ^t oogstrelende, het dynamische en
dus het accidentele, het oppervlakkige bevatte. De complexe eeuw, die het kader
van het gegeven vormt, kreeg gestalte
door de karikatuur, door de mechanisering
der gebaren en de forse pedaalstoot van
de lichamelijke beweging, door het opgeven van de gebruikelijke toneelconventie
en het manipuleren van karakterloze poppen, door het van Vilar overgenomen hellend vlak en vooral door een supersonisch
ritme. De centrale actie werd gehinderd
door de extratheatrale en alleen literair
interessante parodieën, het element theater
verdween en over bleef het spektakel en
het pure amusement, waarbij de psychologie, de tijdskritiek of het buitenmenselijke
der episodes volledig wegvielen. Dergelijke regisseursprincipes verdonkeremanen
personages zowel als actie. De overigens
gewetensvolle acteurs worden ieder ogenblik door het detail versnipperd en slagen
er niet meer in een homogeen type uit te
beelden.
Het enthousiasme der toeschouwers (én
der critici!) heeft deze halsbrekerijen van
Planchon superieur theater geoordeeld.
Inderdaad was zijn aanpassing voor deze
melodramatische stof zeker overtuigend.
Maar dit fanatiek optische theater, deze
demonstratie in virtuositeit, deze overrom~
pelende uitstalling van regiecapaciteiten
leveren een onuitstaanbare dronkemansrhetoriek op. Door zich te verwijderen
van de esthetische synthese, valt Planchon
in een analyserende bezetenheid die de
dramatische werkelijkheid (welke immers
ook in een spektakelstuk aanwezig moet
zijn) uitveegt en alleen nog maar ogenver..
blinding overlaat. Voor Planchon blijft
het moeilijkste nog te realiseren. zijn chic
rurgische voorkeur voor het louter histrionische overwinnen en zich bezinnen op de
essentie van de dramatiek.
Cyril Cusack (ergerniswekkend als een
obscuur acteurtje afgemaakt, terwijl hij
zich een wereldnaam bij elkaar heeft gespeeld) gaf in Shaws Arms and the Man
een les in toneelbeheersing. In een rijke
verscheidenheid van fronsende wenkbrau
,
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wen, zenuwtrekkende lipjes, knipoogjes en
onooglijke vingertrucjes, bezorgde hij zijn
personage een elasticiteit, vindingrijkheid
en nuancering die het als enig min of meer
levensecht type afzonderen van de overige karikaturen, die met precies dezelfde
detailbeheersing hun onevenwichtig parvenuisme en patriotische pronkzucht aanvaardbaar maakten. Toch scheen me de
angstvallige eerbied voor de tekst wat onvoldoende om de satirische onderlaag te
dienen van een auteur die inzake ideologische bagage tot een voorbije periode behoort. Ik voor mij kon niet langer aanvaarden dat een op zichzelf volkomen verantwoord vaag lyrisme of de psychologische complexiteit als dramatische instru~
menten de bloedloosheid van deze gereglementeerde standenmaatschappij voldoende
karakteriseren. Cusack bewees zijn intelli-^
gentie kordater door het sociaalkritische
element van de tekst uit te verleggen naar
het sarcasme door exotische situering, en
naar een kwaadwillig melodramatisme
door een mateloos opdrijven van het ope-rettelibretto.
Een artistiek succes over de hele lijn
werd dit 2e festival beslist niet. Maar de
mislukkingen waren altijd toneelkundig
interessant. Nergens viel een prestatie op
door een onverantwoorde slordigheid, integendeel was het veeleer de bezorgdheid
om de persoonlijke regiestempel die de
blijspelfactor niet altijd gunstig onderstreepte. Zo gezien leek het eerder een
streng kruisverhoor van de regisseurs die
de auteur zoeken te verbeteren, maar er
enkel in slagen eigen onvolkomenheid te
onthullen. De confrontatie van de toneelliefhebber met deze herscheppers leverde
dan zeker positieve indrukken op.
C. Tindemans

Van Goyen-expositie in Arnhem
Gedurende de maanden augustus en
september stelde het Gemeentemuseum te
Arnhem werken van Jan v. Goyen (15961656) ten toon. De expositie was nagen
noeg dezelfde als die, welke in juni en juli
te zien was in de Leidse „Lakenhal". Het
bekende schilderij uit de „Hermitage", dat
in Leiden niet aanwezig was, vormde het
enige verschil in beide tentoonstellingen.
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Het Russische schilderij, dat enkele dagen
na de opening arriveerde, bood een gezicht op het „Strand van Scheveningen"
(buit. cat.) .
Jan van Goyen neemt met de zeeschilder Jan Porcellis een eigen plaats in in het
zeventiende eeuwse landschap. Hun doeken vormen de overgang van de werken
van een Hendrik Averkamp en een Aert
van Antum tot die van de grote Jacob van
Ruisdael (1629~ 1682) . De winterlandschappen van Averkamp, die er talrijke
personen in plaatste, komen we ook bij v.
Goyen wel tegen. Hij maakte gebruik van
het door Jan Porcellis ontdekte luchtpers_
pectief, hetgeen wil zeggen, dat de kleuren, naarmate de afstand groter wordt,
hun directheid en kracht verliezen en min,.
der intens worden. Hierdoor wordt het effect verkregen, dat de dampige einder
voortdurend schijnt te wijken voor ons
oog en ons een blik vergund wordt in de
eindeloze verte, die wij achter iedere hor.
zon weten.
Van Goyen heeft in zijn jeugd verschillende leermeesters gehad, maar alleen van
Esaias van de Velde (159011.1630) bemerken wij invloed op zijn werk.
In zijn vroege jaren (± 1615-1630) is
het landschap nog teveel decor voor de
bedrijvigheid van vele figuurtjes. Winter,.
landschappen met schaatsenrijders vooral,
kaartspelende boeren, een kermis. Omstreeks 1630 wijzigt zich zijn werk. De
lucht, wolken., atmosfeer, perspectief, en
de oneindigheid van de hemel komen in
zijn belangstellingssfeer te liggen. De mens
staat nu in het landschap, wat in de negen,.
tiende eeuw de schilders van Barbizon
vooral waardeerden in zijn werk. Later
zal hij de mens ondergeschikt maken aan
de totaal-indruk van een werk. In deze
tweede periode (1630.1640) is zijn werk
bijna geheel bruin van toon. Zelfs het
blauw van een enkele onbewolkte plek
aan de hemel is binnen het kader van deze
monochrome visie gehouden. Ook bijvoorbeeld de scheepswimpels zijn met opzet als
verschoten geschilderd om niet uit de
„toon" te vallen. Een enkele keer treedt
een man in donkerrode kleren, op de voor..
grond van het schilderij, duidelijker naar
voren, wat een bijzonder fraai effect oplevert, evenals de meeuwen, die afsteken
,
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tegen de lage luchten. Maar deze details
blijven altijd binnen het geheel van de één,.
tonige kleuropvatting.
Er speelt zich weinig of niets op deze
doeken uit deze tweede fase af. Nemen wij
een schilderij als het Gezicht op Arnhem
vanuit het Noordwesten (cat. no. 18) , een
werk uit zijn tweede of derde periode
(1640.1656) . De heuvel aan de linkerzijde
baadt in het zonlicht, de rechterflank,
waar boeren met elkaar praten en schoven
koren op het land staan, ligt in de schar
duw. Een paard trekt moeizaam een volgeladen hooikar naar de top, waar zich
enige mensen bevinden. In de vallei ligt de
stad verscholen en de kerktorens raken
net tot de horizon, die laag gehouden is.
Daarboven een hemel, levend van wolken,
in zeer genuanceerde schakeringen, wol~
ken, die naar de verte toe steeds waziger
en dampiger worden. Maar toch heeft de
schilder door een bijzonder uitgebalan
ceerde compositie en door het oproepen
van een wijdse sfeer een spanning weten
op te roepen, die ons doen vergeten, dat
we met een wezenlijk statisch schilderij te
maken hebben. Zijn langs de hemel drijvende of voortjagende wolkenmassa's
brengen echter een vaart en dynamiek te
weeg, welke getemperd wordt door de
wazige atmosfeer, waarin landschap, verte en hemel zijn gedompeld.
Van Goyen is vooral de schilder van
het middaguur, van luchten, waarin we
de avond al vermoeden. En zelfs in de
meest barre wintergezichten kondigt de
atmosfeer nog het komende voorjaar aan.
Zowel in dit vermogen tot suggereren, als
in zijn toon (vanzelfsprekend niet in zijn
oerhollandse luchten) doen zijn doeken
denken aan die van Chinese en Japanse
meesters, b.v. aan de acht gezichten op de
Chinese meren Hsiao en Hsiang, toegeschreven aan SSóami (gest. 1525) . Bij de
Japanner is het hele landschap in lichte
mist verzonken en slechts enkele boomgroepen, bergformaties en ranke bootjes
met mensen treden uit de nevelslierten
naar voren, waardoor wij wat aan het oog
onttrokken is moeten raden. De Hollander,
op zijn manier, laat ons in de middag de
avond voelen, in de winter het voorjaar en
in de verte de oneindigheid. Van Goyen
wordt weleens de schilder van het „lelijke

weer" genoemd. Wij achten dit beslist on.
juist en beschouwen hem niet als schilder
van het slechte weer (was er voor hem
beter weer denkbaar dan dat wat hij uitbeeldde?) , maar als schilder van de luchten, die het slechte weer aankondigen.
Het is wat wij vermoeden en wat op het
punt te gebeuren staat, wat zijn doeken
zo poëtisch en levendig maakt. Dromen
en fantaseren over wat zich achter de hor
rizon afspeelt, is nu eenmaal veel opwinderder dan de realiteit, waar wij midden
in staan.
De derde fase (1640 1656) in het werk
van Jan van Goyen toont ons de meester,
die nu een duidelijker lokale kleur op
prachtige wijze laat harmoniëren met de
tonaliteit van het geheel. De diagonale
opzet verlaat hij en deze wordt vervangen
door een zeer lage horizon. Het gaat alleen
nog maar om de lucht, de onmetelijkheid
van de ruimte, het zonlicht, dat in brede
banen door de wolken schuift en om de
vochtige atmosfeer, die lucht en aarde zo'n
oneindige bekoring verleent. Zijn kijk op
de natuur is gevoelig en reëel, maar over
elk riviergezicht waakt een hemel. De
mens en de juistheid van topografische details worden opgeofferd aan de indruk, die
het geheel moet maken. die van ruimte en
vochtige atmosfeer. Het zijn de riviergezichten op Arnhem, Nijmegen, Dordrecht,
Rhenen.
Wanneer men zijn voorkeur voor één
bepaald schilderij van Jan van Goyen zou
moeten uitspreken, is men voor een niet
gemakkelijke keus geplaatst, omdat zijn
omvangrijk oeuvre zich op een bijzonder
hoog en gelijkmatig niveau bevindt. De
doeken van zijn tweede, maar vooral van
zijn derde periode maken de grote roem
van de meester uit. Hierin duidt hij, wat
zich op aarde bevindt, aan met een vaar~
dig en impressionistisch penseel, terwijl de
luchten een densiteit bezitten als van rotsblokken. Persoonlijk beschouwen wij als
een van de mooiste werken Het uitvaren
van de vissersvloot (cat. no. 51) , 1655
gedateerd. De voorgrond is donker, tegen
de schaduw in, dan een lichter watervlak
met de donkere schepen erop, die door hun
perspectivische verkleining de dieptewer
king niet weinig verhogen. Een steeds wijkende horizon met daarboven een machti-
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ge stoet wolken, die dichtbij donker, naar
de verte toe lichter en waziger worden.
Mysterieus en groots is de doorkijk langs
de wolken-formaties de blauwe hemel binnen. Wij geloven, dat dit schilderij het
beste van de Leidenaar in zich samenvat.
Deze smaakvol ingerichte en samengestelde expositie van Jan van Goyen bevatte een vijftigtal schilderijen en evenveel
tekeningen. Zijn tekeningen bevestigen de
indruk, die wij van de schilder kregen, ten
volle. Miniaturen van ongelooflijke fijnheid zijn er te bewonderen, zoals o.a. zijn
Landschap met burcht (cat. no. 53, afb.
no. 30) en Landschap (cat. no. 54, afb. no.
31) . Zijn faam als tekenaar blijft zeker
niet ten achter bij die als schilder en de
invloed die van de tekenaar van Goyen is
uitgegaan, is bijzonder groot te noemen.
Dat deze tentoonstelling wel zeer de
moeite waard was, moge hieruit blijken,
dat de Internationale Raad van Musea
haar het predikaat „Agréé" heeft verleend.
Wouter Kotte

Schónberg in onze tijd
Negen jaar na de dood van Arnold
Schönberg kan men reeds vaststellen dat
zijn profetie een goede kans maakt om in
vervulling te gaan. In antwoord op de gelukwensen, die hem waren aangeboden
naar aanleiding van zijn 75e verjaardag
(1949) , schreef hij: „In de tweede helft
van deze eeuw zal door overschatting de
goede naam in gevaar worden gebracht
die onderschatting mij in de eerste helft
van deze eeuw gegeven had" (Brief
247) 1 ) . Men kan deze zin op verschillende manieren interpreteren, maar twee
woorden laten aan duidelijkheid niets te
wensen over: ,,Unterschâtzung" en ,, ; ber
schatzung". Wij weten dat Schönberg tot
aan zijn dood te kort werd gedaan; niet
enkel de muziekliefhebbers, maar een
groot aantal beroepsmusici begrepen zijn
muziek niet en gaven hem geen kans.
Schönberg zelf heeft hieromtrent nooit
illusies gekoesterd; in 1934 schreef hij al:
„Ik weet sedert lang dat ik een breder ben
grip voor mijn werk niet zal overleven"
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(Brief 162) . Uit de boven geciteerde voorspelling blijkt echter dat hij aan het einde
van zijn leven begon aan te voelen dat de
jongere generatie van componisten zijn
weg opging.
Stravinsky meent dat Le Marteau sans
Maître van Pierre Boulez de interessantste
compositie is uit de jaren 1950-1960 2 ) .
Deze mening wordt thans aanvaard door
de meesten die de oorspronkelijkheid en de
kracht van dit werk begrepen hebben.
Maar hoeveel meer begrip verdient Schön
berg dan, die de deuren heeft opengezet
voor de muziek van deze eeuw. Indien
Boulez zegt dat hij zich meer aangetrokken
voelt tot Webern dan tot Schönberg, dan
verandert dat niets aan de zaak, want
Webern was, met Berg, een leerling en
vriend van Schönberg.
Schhnberg heeft vooral bekendheid verworven als de vader van het dodecafonisme. Om te begrijpen wat dit is, moet men
even terugblikken in de algemene muziekgeschiedenis. Men weet dat de gregoriaan
se zang, met zijn zuivere melodische lijnen,
geleidelijk opgevolgd werd door de veelstemmigheid van de „ars nova", waaruit
dan het classicisme is ontstaan. Daarop
kwam het romantisme, dat vooral met mor
dulaties (overgang van de ene toonaard in
de andere) werkte. Hierdoor kon men zich
steeds meer muzikale vrijheid veroorloven,
zoals blijkt uit de niet- dodecafonische muziek van onze tijd. Twee mensen hebben
getracht opnieuw orde te brengen in de
muzikale warboel die aldus ontstaan was:
Josef Matthias Hauer en Arnold Schonberg. De eerste bewoog zich op Zen zuiver
technisch plan en kreeg weinig gehoor.
Schönberg daarentegen bezat niet enkel
een grondige technische kennis, maar had
bovendien nog het talent van een groot
componist. Hij vermocht het daarom, zijn
ideeën niet enkel uiteen te zetten in leerboeken voor harmonie (en leerlingen te
vormen) , maar ook zijn methode toe te
passen in composities.
Het dodecafonisme bestaat hierin, dat
geen rekening meer gehouden wordt met
de toonaarden uit de klassieke harmonieleer. Alle twaalf noten die liggen tussen do

1) Schönberg, A., Briefe, ausgew. von Erwin Stein. — B. Schott's Söhne, Mainz, 1959, 312 pp., geb.
D.M. 24.—. Ook alle verdere citaten zijn uit dit werk genomen
2) Robert Craft, Conversations with Stravinsky.
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en si, zijn gelijkwaardig. Schönbergs muziek mag dus terecht „atonaal" genoemd
worden; van de twaalf noten gebruikt de
componist degene die hij wenst, en bouwt
daaruit een thema op. Voor dit thema
stelt hij slechts twee normen vast. Ten eerste, een noot mag niet meer herhaald worden wanneer zij reeds werd gebruikt, behalve wanneer de herhaling van de noot
onmiddellijk volgt op het gebruik van die
noot. Do-do mag dus, maar do-mi-do mag
niet. Ten tweede, al de twaalf noten moeten in het thema vervat zijn. In de loop
van de compositie wordt het thema natuurlijk niet zomaar herhaald. men mag
het inkorten, uitbreiden, omgooien, en er
alle kunstjes mee uithalen. Maar het thema
moet volgens de twee genoemde normen
opgesteld zijn, wil een compositie de naam
verdienen dodecafonisch te zijn.
Dit dodecafonisme behoort eigenlijk al
tot de geschiedenis (Schönberg kwam er
toe in 1923) , maar begint pas nu meer in
trek te komen, vooral sedert ook Stravinsky, met zijn gevestigde reputatie, de weg
van het dodecafonisme is gaan bewandelen. Een van diens laatste werken, Threni
(1958) , mag een goed voorbeeld van dodecafonisme heten. Aangezien de muziekleer waarmee Schönberg van wal stak,
thans meer en meer wordt aanvaard, komt
de publikatie van een collectie van Schon bergs „Briefe" wel heel gelegen. Wat de
uitgever ervan, Erwin Stein, voorstelt als
een „autobiografie van de componist"
(zijn meester) zal ieder muziekliefhebber
helpen en aanmoedigen tot een beter begrip van Schönbergs werk.
Tevens kan men uit deze briefwisseling
vernemen welke moeilijkheden Schönberg
in het leven ondervond, door geldgebrek,
rassenhaat (hij was immers een Jood) , onbegrip en ziekte. Toen het nationaalrsocia .
lisme aan het bewind kwam, verliet hij zijn
vaderland en ging zich te Los Angeles
vestigen. Uit zijn correspondentie leert
men nog dat hij een man was met een
ideaal, die streefde naar volmaaktheid in
alles wat hij ondernam. Hij was geen „ge.makkelijk" man, maar men begrijpt beter
waarom, wanneer men zinnen leest als
deze: „Indien ik in alle oprechtheid tot lof
bereid wil zijn, moet ik evengoed tot het
tegengestelde in staat zijn" (Brief 109) , en
,

„ .... Steeds maar ontevreden zijn over
zichzelf en de anderen; steeds maar alles
willen verbeteren; het niet over zijn hart
kunnen krijgen, iets van zichzelf te geven,
vooraleer men het zo goed mogelijk heeft
voltooid. Dat is een ideaal ...." (Brief
43) . Hij was, zoals men merkt, veeleisend
voor anderen, maar niet minder voor zichzelf. „Zoals altijd is mijn muziek weer zo
slecht", schreef hij eens, „vergeleken met
mijn geestelijk en artistiek ideaal" (Brief
107) . Hoeveel componisten hebben de
zielegrootheid gehad om dat van zichzelf
te schrijven?
Hij was ook een diep-godsdienstige
Jood, zoals nog blijkt uit dit excerpt: „Laat
mij dit voor de eerste keer thans toegeven:
in deze (moeilijke) jaren was hij (de godsdienst) mijn enige steun" (Brief 42) .
Schönberg geloofde in Gods rechtvaardigheid en wijsheid. Hiervoor mag zijn opera
Moses und Aron wel typisch heten. Hij
componeerde er slechts de eerste twee bedrijven van. In het derde en laatste bedrijf
wilde hij die „volmaaktheid" bereiken
waarnaar hij streefde, maar hij was te ne
derig om er aan te beginnen. De grootheid
en de kracht van deze twee bedrijven stellen ons niettemin in staat, ons in te denken
wat het derde bedrijf had kunnen worden.
(Om deze reden zou men er goed aan
doen dit bedrijf bij de uitvoering eenvoudig te laten wegvallen, in plaats van de
tekst te reciteren, zoals thans gebeurt) .
Een thema komt geregeld terug in deze
collectie van brieven, en dit laten wij best
onvertaald. „Ich kann es nicht genug sar
gen. meine Werke sind Zwolfton-kompositionen, nicht zwv lf ton~Kompositionen"
(Brief 143) . Met deze zin wijst Schönberg
er op, dat niet zomaar het systeem van de
twaalf noten (dodecafonisme) telt, maar
dat de compositie in haar geheel beoordeeld moet worden. Techniek is slechts 'n
uitdrukkingsmiddel, en deze techniek leidt
niet tot „mathematische" muziek, zoals
men wel eens hoort beweren. Om hedendaagse muziek te smaken is het inderdaad
niet voldoende verstandig te zijn, maar het
is noodzakelijk ook over gevoel te beschikken. Dat wordt wel vergeten door
hen die zeggen dat zij deze muziek niet
kunnen smaken.
A. Grammens-Sandoz

Boekbespreking
GODSDIENST
SCHOONENBERG, S.J., Dr. P., Het Geloof van ons Doopsel, Derde deel, De
Mensgeworden Zoon van God. r L. C.
G. Malmberg, Den Bosch, 1958, 258 pp.,
f 9.50, Fr. 140.
De providentiële verdieping en verruiming
van het theologisch denken in verscheidene landen doet overal, ook bij leken, de
vraag oprijzen naar een dogmatiek, die
hiermede rekening houdt, en de vele nieuwe inzichten in enkele delen samenvat. De
„Gesprekken over de Apostolische Geloofsbelijdenis", zoals P. S. zijn werk erg
bescheiden aandient, mag zeker tot het
beste gerekend worden van wat in deze
tijd als theologische synthese geschreven
werd. In het vorig deel had S. de Persoon
van Christus bestudeerd, zoals deze zich
openbaart in de Schrift. Dit deel wordt
geheel gewijd aan de klassieke Christologie, de leer nl. van Jesus Christus, als één
Persoon in twee naturen. Terecht wil S.
geen speculatieve studie leveren van de
Christologie als van een abstract probleem
dat in zich zelf en als voor zich zelf wordt
onderzocht De zeer uitvoerige studie van
het getuigenis van de Schrift in het vorige
deel had hem reeds ruimschoots de gelegenheid gegeven Christus gelovig te beschouwen, zoals Hij zich aan ons heeft
laten kennen, in wat men noemt een heilshistorisch perspectief. Dit perspectief wil
hij geenszins loslaten, zoals dit zo dikwijls
gebeurt in de speculatieve theologie. Daarom ligt de klassieke leer over Christus,
zoals deze zich heeft ontvouwd in de grote
Concilies en bij de beste theologen, gevat
tussen een inleidend en een besluitend
hoofdstuk, waarin de heilshistorische
plaats en rol van Christus uitvoerig tot
zijn recht komt. Men kent de werkwijze
van S. Zij is wel uniek te noemen. Niet
alleen wordt het gronddogma verklaard,
maar van uit deze theologische interpretatie zal hij vele andere aspecten uit het
christelijk leven toelichten, als de Mariologie, de maagdelijkheid, het heil van de
heidenen, het heil van de stoffelijke wereld. Elke ontwikkelde leek zal er een
verantwoording in vinden van zijn geloof
in een taal die hij verstaan kan, priesters
een herhaling van hun seminarielessen,
maar verrijkt met vele nieuwe aspecten,
en voorgesteld van uit een moderne denkwijze. Ten slotte zullen theologen, vooral
in de voetnoten, technische suggesties ontr

dekken, die tot verder nadenken uitnodigen. P. Fransen
FIOLET, O.F.M., Dr. A., Verdeelde
christenen in gesprek. (Oecumene. Bijdragen tot wederzijds begrip, nr. 1) . -- Uitg.
P. Brand N.V., Hilversum, 1959, 152 pp.,
f 5.90.
De oecumenische achtergrond, die de besprekingen van het komend Algemeen
Concilie zeker zal beïnvloeden, wekt
uiteraard de belangstelling naar de stand
van zaken op het gebied van het oecumenisch gesprek. Het boekje van pater Fiolet
geeft hierin een uitstekende oriëntatie. Een
eerste deel tekent de ontwikkeling van de
oecumenische gedachte in het gesprek der
niet-katholieke kerken vanaf de stichting
van de Wereldraad der Kerken. In een
tweede deel wordt nader ingegaan op de
belangrijkste verschilpunten tussen katholieken en niet-katholieken (met name de
protestanten) . Een hernieuwde theologie
sche bezinning heeft geleid tot een herwaardering van de Reformatie bij ons katholieken, waarin de positieve kanten ervan duidelijker zijn geworden. Deze herwaardering heeft geleid tot een heroriëntering van het katholieke antwoord aan de
Reformatie, dat weer de mogelijkheid heeft
geopend tot een oecumenisch gesprek. Op
knappe wijze worden de meest belangrijke
geloofswaarheden behandeld vanuit het
hedendaags theologisch denken, dat vele
aanknopingspunten oplevert voor het
oecumenisch gesprek. Wij persoonlijk
zouden alleen niet graag zo gemakkelijk
spreken over „zondige", „vervallen",
„verworden Kerk", maar liever van „het
diepe verval van het kerkelijk leven" (p.
92) . Maar ook zonder dat men het met
alle details eens hoeft te zijn, zal men door
dit boekje uitstekend georiënteerd worden
inzake de huidige stand van het oecume
nisch gesprek. Waardevol zijn ook de verwijzingen naar verdere literatuur, na
iedere paragraaf toegevoegd. S. Trooster
Oecumenische Bijdragen. Algemeen Conc' 'e en oecumenisch streven bij de Orthodoxe Kerken. Verslagboek van de Oosterse Studiedagen onder auspiciën van het
Apostolaat der Hereniging gehouden te
Nijmegen op 19 en 20 januari 1960.
Uitgave van het „Instituut voor Byzantijnse Studies" der paters Assumptionisten
te Nijmegen, 1960, 326 pp., f 2.50.
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Dit speciaal-nummer van „Het Christelijk
Oosten en de Hereniging" (jg. 12, nr. 4.
april 1960) bevat drie studies over de
Concilie-gedachte in de Oosterse Kerk.
Dr. W. C. H. Driessen behandelt „Het
Oecumenisch Concilie in de oude Kerk" in
een sterk gedocumenteerd bibliografisch
overzicht, dat de belangstellende lezer een
schat van gegevens levert voor een verdere studie. Prof. Dr. P. Zacharias O.F.
M.Cap. geeft enige recente gegevens over

„De herenigingsconcilies van Lyon en
Florence". Dr. J. G. Remmers schrijft meer
in het algemeen over „De conciliaire gedachte in de oosterse Orthodoxie". Tenslotte wordt deze interessante oriëntatie
gecompleteerd door 'n artikel van Drs. E.
van Montfoort A.A. over het ,,Oecume-nisch streven in de Orthodoxie". In het
licht van het komend Algemeen Concilie
leesbaarheid inboet. S. Trooster
De Boeken van het Oude Testament; Deel
V, Boek I. Kronieken door Dr. A. v. d.
BORN . - - J. J. Romen en Zn., Roermond,
Maaseik, 1960, 270 pp., f 10.20 en f 11.50.
Een overzichtelijke inleiding, waarin kar
rakter, bedoeling en theologische inhoud
van de Boeken der Kronieken uitvoerig
worden uiteengezet, naast andere wetenswaardigheden welke een voorbereiding
vormen op een vruchtbare lezing van dit
stuk H. Schrift. Verder een zeer nauw keurige en rustige vertaling begeleid door een
zeer erudiet commentaar. Aan de hand
van deze goed verzorgde uitgave kan men
zich langzaam aan een duidelijk inzicht
,

verwerven in de persoon en de tijd van de

schrijver der Kronieken, een tijd van teruggrijpen op de bloeitijd van Israël. Wij

zien hoe de hagiograaf de vroegere grootheid in herinnering roept en tekent in zijn
'meest ideale verschijning als expressie van
Jahweh's aanwezigheid bij zijn volk; hoe
hij ook de zonden tekent als reden van
verval en verwijdering. Zo verlevendigt
hij het roepingsbewustzijn in een tijd van

meer gekanaliseerde godsdienstigheid en
van een geduldige vroomheid welke te
weinig meer weer van de macht en wonderdaden Gods. Misschien ligt de nadruk
in de commentaar iets te veel op de idealiserende tendens van de hagiograaf — welke inderdaad onderstreept moet worden ~
en te weinig op de grote nood van de
Joodse gemeenschap, niet alleen om weer
overtuigd te worden van haar exclusieve
legitimiteit als erfgenaam van Israël en de
waarachtige eredienst, maar ook om God
voor zichzelf weer in levende en werkza-^

me nabijheid te vinden en zo zich ondanks
haar vernedering bewust te zijn van een
roeping t.o.v. andere volkeren, hoe deze
dan ook gedacht wordt. Met bewonde
renswaardig geduld heeft Dr. v. d. Born
aan zijn werk nog vele tabellen toegevoegd met geslachtslijsten, zoals deze in
Kronieken en parallelplaatsen voorkomen.
Zo krijgen wij een kijk op wat het Joodse
volk aan genealogieën bezat. Ook de
werkkracht van de commentator blijkt uit
de regelmaat waarmee de verschillende
delen van zijn hand verschijnen. Daarvoor
moeten wij hem zeer erkentelijk zijn.
H. Suasso

STALLAERT, L., Van vrijheid en geloven. --- Uitg. P. Brand N.V., Hilversum,

1960, 134 pp., geb. f 5.90.
In korte, goed geschreven hoofdstukjes
wordt niet zozeer het begrip vrijheid uitgewerkt alswel levende suggesties gegeven voor het concrete leven in de echt
christelijke vrijheid. En juist daarom werkt
dit boekje zo bevrijdend op de lezer. Op
de achtergrond weet men een soliede filosofische opvatting over de vrijheid, zodat
men zich graag en met groot vertrouwen

overgeeft aan de leiding van deze gids
naar de ware vrijheid der kinderen Gods.
De behandelde stof is in twee delen verdeeld „Vrijheid" en „Geloven"; het tweede deel snijdt echter geen nieuw onderwerp aan, maar gaat door op de gedachten
in het eerste deel. Jammer is de vergissing
in het 6e hoofdstukje uit het tweede deel,
waarin een gebedje uit de mystieke literatuur van waarschijnlijk de 15e eeuw „gekraakt" wordt. Schr. schijnt het overigens

alleen in een corrupte versie te kennen.
Verder een mooi en prettig leesbaar boekje. S. Trooster
SANTE, pr., J. J. van, God in zijn geheimen. — H. J. Dieben N.V., Den Haag,
220 pp., f 6.90.
God in zijn geheimen is een eigenaardig
gebedenboek. In korte gebeden, aanspraken tot God, wordt heel de theologie over
God, de Drievuldigheid, etc. verwerkt. De
bedoeling is werkelijk de bidder de theologische waarheid, het theologisch geheim te
doen kennen en beseffen. Daardoor zijn
het zeer substantiële, zeer mannelijke ge-beden geworden. Daardoor komt echter
ook de devotie des harten een beetje in het
gedrang. De gebruiker van dit boekje zal
zijn theologische kennis en inzichten ongetwijfeld verrijkt zien en de weg tot God
vergemakkelijkt. P. van Alkemade
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SALES, Franciscus van, Inleiding tot het
wou vragen stellen ...... (11) . Het is
devote leven. — Paul Brand, Hilversum, jammer dat door dit alles het boekje aan
een kostbare wegwijzer.
P. Grootens
1960, 411 pp., f 8.90.
Hans Berghuis, die een paar jaar geleden
een goed boek over Franciscus van Sales Het Woord van God in onze gemengde
schreef, heeft nu het onsterfelijke I ntro- wereld. Zending van heel de christelijke
gemeenschap. Tekst van de referaten geduction á la vie dévote met zorg en smaak
vertaald en Paul Brand heeft het boekje houden op de Katechetische Dagen, Brusmet evenveel zorg en smaak uitgegeven. sel, 20-21 september 1959. — Uitgave
De spiritualiteit van de „devote huma- van het Secretariaat van de Katechetinist", die Franciscus vanSales was, zou sche Dagen, Keizerstraat 60, Antwerpen,
onze tijd nog wel eens bijzonder kunnen 93 pp., Fr. 30.
aanspreken. Berghuis heeft een vertaalme- Het meest verdienen onze aandacht de
thode gevolgd die zeer aanvaardbaar is,
toespraken van Mgr. De Smet, bisschop
een zekere vrijheid van weergave die de van Brugge en van Mgr. De Vooght,
zin van het oorspronkelijke nooit ontrouw pastoor-deken van Antwerpen. Ze schetwordt. Het handige boekje, in dundruk,
sen namelijk op merkwaardige wijze de
laat zich bijna als een pocket hanteren. actuele geloofssituatie en de taak die
J. van Heugten hieruit volgt voor de christelijke gemeenschap van ons land. De lessen van Dr.
MARIJSSE, O.C.D., Antonius, Mystiek A. Bertrangs, J. Ghoos pr., en Kan. Donals Christusbeleving; Christus' Mensheid deyne handelen over het Woord Gods
resp. in het Oude Testament, in de geals voorwerp van beschouwend gebed bij
de H. Joannes van het Kruis en de H. schiedenis van de Kerk, en vanuit de
Teresia. — Paul Brand, Hilversum, 1960, theologische vernieuwing. Enkele praktir
sche realisaties voorgesteld door Kan.
15,5 X 23, 94 pp., f 4.90.
Fraeyman
met Mej. P. De Ro en een
De geestelijke zieleopgang van de eenvouwoord van Mgr. Schoenmaeckers besluidige meditatie tot aan de mystiek vol- ten dit verslagboek van de eerste Kater
gend, zoals deze door St.-Jan van het chetische Dagen in het Vlaamse land.
Kruis in zijn werken is uiteengezet, toont
J. Verbeke
S. aan dat in heel deze ontwikkeling de
persoon van de Godmens een centrale DOUVEN, S., Om het Godsrijk..— Beyplaats blijft innemen. Weliswaar behanaert, Brugge, 1960, 144 pp., Fr. 55.
delt de H. dit probleem praktisch niet ex
Deze
„Mariale Overwegingen voor onze
professo, maar men vindt het bewijs voor
tijd", in de Montfortaanse geest geschreschrijvers stelling als men de leer van de
ven, zijn een soort bezinningen in ritmischgrote mysticus in zijn geheel beschouwt.
gebonden proza, over themata van het
De opvattingen van ;St.-Jan staan dan
geestelijk leven. We geloven niet, dat dit
ook niet in tegenstelling tot die van de
boekje, zo literair als religieus, erg geH. Teresia, maar stemmen, zoals S. in
slaagd mag heten. F. De Graeve
een tweede onderdeel laat zien, daarmee
geheel overeen. Mij dunkt, dat het boekNAAYKENS, B., Liefde en Barmhartigje een weinig moeizaam geschreven is,
vooral de eerste helft ervan. Voortdu- heid, II.. – Desclée de Brouwer, Brugge,
1960, 358 pp., ing. Fr. 125, geb. Fr. 150.
rend herhaalt S. wat hij gaat zeggen en
ook de stijl laat soms te wensen over: p.
Het is een zeer kiese maar noodzakelijke
19: het heeft belang even na te gaan, p.
taak privé~openbaringen voor de gehele
20: we moeten „even onze aandacht wijchristenheid te verklaren. De theoloog die
den", p. 25: als we even nagaan, p. 28:
zich daaraan waagt moet niet alleen de
dat willen we nu bondig toelichten. Fraai
overeenkomst met de algemeen geldende
is ook niet een zin als deze: „Dit beteleer aantonen, maar hij moet ook dat deel
kent evenwel nog niet, dat de figuur van van het gelovige volk in bescherming nede Godmens op die bepaalde trappen
men dat zelf het wezenlijke in zulke revevan de mystieke opgang, in wier verband
laties niet onderkennen kan. Bijzonder op
we deze laatste uitlatingen vinden, de
het gebied van de H. Hart-devotie is zulk
persoon van Christus in Zijn H. Menseen verklarende en bevrijdende interpretaheid in het bewuste gezichtsveld van de
tie dikwijls achterwege gebleven, wat het
ziel moet worden geacht". Even weinig
misverstand van vele christenen ten overfraai is een vertaling van een tekst van
staan van deze devotie ten dele verklaart.
S.-jan: „Degene die God tegenwoordig
In dit boek, dat zich tot doel gesteld heeft
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de zending van Zuster Josefa Menéndez
voor een ruimer publiek toegankelijk te
maken, missen we zulk een interpretatie.
Het is bewerkt naar de oorspronkelijke
Franse tekst. G. Achten
LEON, H., Het meisje spreekt met God.
^-- Desclée de Brouwer, Brugge, 1960, 228
pp., geïll., ing. Fr. 60.
Dit nieuwe gebedenboek voor meisjes wil
van het gebed een gewone, dagelijkse be
zigheid maken, een „praten" met God over
alles wat een modern meisje bezig houdt,
van wakker worden tot slapen gaan, van
scooter tot naaldhakken. Wordt de vertrouwelijke omgang met God hier wellicht
door bevorderd, dan gaat in feite, helaas,
de zin voor het sacrale daarbij te loor.
F. De Graeve
FREITAG, S.V.D., A., Historische Wereldatlas van het Christendom, r Uitg.
Heideland, Hasselt, 1959, 213 pp., 597
platen, 31 kaarten, geb. Fr. 595.
Zeer graag stellen we deze cultuurhistorische missieatlas voor als een der best geslaagde uit de reeks Elsevieratlassen. De
tekst is van de bekende missioloog Dr. A.
Freitag. Na een hoofdstuk over het christendom in de oude wereld en een over de
kerstening van Europa volgt een zeer lang
hoofdstuk: „Van een Westerse Kerk naar
een Wereldkerk" (p. 62-141) , waarin de
auteur de vier continenten buiten Europa
één voor één, en daarin land per land,
meestal over vijf eeuwen, behandelt. Dit
stelsel geeft een klaar inzicht in de kerste
ning per land, maar verhindert natuurlijk
de op.- en neergaande lijn en de wisselende
missiemethoden van de hele Kerk in de
laatste vijf eeuwen duidelijk voor te stellen. Het was een interessante idee een afzonderlijk hoofdstuk te wijden aan de protestantse wereldzending, maar zes bladzijden is toch wel wat al te weinig in een
grote atlas over het hele christendom. Een
kort hoofdstukje over huidige missieproblemen besluit de tekst. Hierop volgen tien
zeer interessante bladzijden statistieken
over het aantal katholieken, protestanten,
mohammedanen, joden, enz. per land en
werelddeel, over het aantal priesters, religieuzen, enz. per land, en ten slotte over
de missionerende orden en instituten van
priesters. In die statistieken staan vanzelfsprekend tal van fouten, maar de auteur
had toch kunnen vermijden eerst als aantal
katholieken op te geven 509.484.873 en
tien regels verder 480 miljoen (p. 155) .
Voor de doorsneelezer zullen echter de

597 platen heel wat meer bekijks hebben:
deze zijn met grote zorg uitgekozen, terwijl
elke bladzijde platen een mooi geheel
vormt. Een bijzonder woord van lof verdienen de 31 grote gekleurde kaarten,
meestal full-page. De verbreiding van het
christendom is voor de eerste eeuwen,
eeuw na eeuw, op een kaart vastgelegd.
De titel van kaart 1 moet zijn. „Het Romeinse Rijk", en niet „De christelijke wereld ten tijde van de apostelen"; op kaart 3
staat Tongeren aangegeven als gekerstend
in de 5e of 6e eeuw, wat zeker de 4e eeuw
moet zijn; een groot tekort is het ontbreken
van een kaart met de protestantse zendingen. Voegen wij hier nog aan toe dat 30
bladzijden noten bij de platen en een uitvoerig register dit werk besluiten, en men
zal inzien dat deze atlas een kostbaar bezit is voor elk katholiek gezin, en een on
misbaar werkinstrument voor al wie de
geschiedenis van het christendom en meer
bepaald van het katholicisme bestudeert.
M. Dierickx
RAHNER, S.J., K., Sendung und Gnade.
Beitrige zur Pastoraltheologie. '-~ Tyrolia-Verlag, Innsbruck, Wien, München,
1959, 561 pp.
Ook in dit lijvige, goed uitgegeven boek
vindt men verschillende in allerlei tijdschriften verspreide studies van deze bekende Duitse theoloog verzameld. De
meest belangrijke publikaties, die werden
opgenomen, zijn o.a. „Danksagung nach
der heiligen Messe", „tIber die Besuchung", „Der Bischof. Primat und Episko-pat", „Der Mann in der Kirche", „Zur
Frage der Ausbildung der Theologen heute", ,, ; berlegungen zur Theologie der Sar
kularinstitute", „Marginalien ober den Ge~
horsam". Ook al is over deze actuele problemen niet steeds het laatste woord gevallen (met name de artikelen over de
Eucharistie hebben tegenspraak gewekt) ,
toch zijn de beschouwingen van R. bijzon
der waardevol, omdat zij steeds doorstoten
tot de diepere fundamenten; inspirerend
ook, omdat zij de weg wijzen naar een
eigentijdse beleving van het geloof op de
soliede grond van deze fundamenten. Deze behandeling van de stof betekent ech
dat in dit boek niet steeds gemakkelijk
te verwerken lectuur geboden wordt. Men
late zich niet misleiden door de ondertitel.
Gehandeld wordt over de dogmatische
achtergronden van de pastoraal. Voor wie
een ernstige studie van deze problemen
aandurft, een zeer rijk en kostbaar boek.
S. Trooster
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ORIGINES, Das Evangelium nach Johannes. — Benziger Verlag, Einsiedeln,
1959, 406 S., D.M. 14.80.
Rolf Gögler biedt in deze uitgave een inleiding tot Origines' commentaar op het
Johannesevangelie en een Duitse vertaling van de belangrijkste gedeelten daarvan. Het is een levenswerk van de Alexandrijnse geleerde geweest Johannes'
evangelie te commentariëren en het geschrift is ons slechts fragmentarisch overgeleverd. De leidende ideeën van Origenes' theologie vindt men in dit werk bijeen. Voor vakgeleerden en wellicht voor
een in de stof bijzonder geïnteresseerde
is dit een belangrijk werk. Het verscheen
in de serie: Menschen der Kirche in
Zeugnis und Urkunde.
P. van Alkemade
OLIVIER, O.P., B., La crainte de Dieu,
Comme valeur religieuse dans l'Ancien
Testament (Etudes religieuses, 745) .
Pensée Catholique, Brussel, 1960, 90 p.
De profeten in Israël hebben aan de hele
godsdienst een grotere innerlijkheid en
zedelijkheid verleend. Ook aan de „Vreze Gods". Vooraleer dit gebeurde bestonden al twee soorten vrees, parallel,
echter zonder te direct verband: „la
crainte sacrée" en „la crainte morale".
Men moet zich dus niet langer voorstellen dat op het stadium van een eerder
primitieve, irrationele vrees voor het heilige dat van de innerlijke vrees voor
God, loner en straffer, gevolgd is: neen,
het gaat om een fusie, een synthese van
twee al bestaande houdingen, en geen
van beide gaat erin verloren. De notie
„Toorn Gods" is a.h.w. een bevoorrechte
getuige van deze moralisatie der „crainte
sacrée", want deze toorn is nog de majesteitelijke Godsopenbaring, maar tege.
lijk al, omwille van morele ontrouw, drei..
gend. Hoe die nieuwe, verinnigde vrees
ongeveer synoniem wordt van godsdien.
stigheid, godsvertrouwen laat zich gemakkelijk aantonen in de deuteronomistische boeken en die der wijsheid. Van
deze gedachtengang biedt dit boekje een
nauwgezette analyse, helder en genuanceerd in zijn oorspronkelijkheid.
J. Lambrecht
RUDIN, Josef, Psychotherapie und Religion. ^- Walter-Verlag, Olten, 1960, 231
pp.
Pater Josef Rudin heeft zich sedert meer
dan tien jaar, als priester en als psycho-
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therapeut, ingelaten met alle problemen
die het religieuze en het psychische raken.
Herhaaldelijk heeft hij één of ander dezer
vraagstukken toegelicht, vooral in verband met de Jung-richting (verblijvend in
Zürich, heeft hij nauw contact met C. G.
Jung en zijn medewerkers) . Een tiental
van deze studies zijn in deze bundel samengebracht. Naast enkele sterk vulgariserende stukken, zijn er andere die nogal
diepgaand uitgewerkt zijn en verhelderen
de inzichten meedelen in vragen als godsvoorstelling, vroomheid en perfectionisme,
vrijheid. Zeer aanbevelenswaardige stukken in een kort bestek. R. Hostie
d'AVILA, Thérèse, Correspondance, uitg.
M. Auclair (Bibliothèque Européenne) .
Desclée de Brouwer, Brugge, 1959,
904 pp., geïll., geb. Fr. 333.
In de reeks van de „Bibliothèque Européenne" zal Marcelle Auclair een nieuwe
Franse vertaling bezorgen van de werken
van Teresia van Avila. De Brieven vormen het eerste deel. Zoals Hildegard van
Bingen en Catharina van Siëna heeft Teresia krachtig in haar tijd ingegrepen.
Haar brieven aan Philips II en aan de
andere wereldlijke en geestelijke groother
den tonen ons haar klare politieke inzichten; vele brieven over haar kloosterhervorming r de taak en het kruis van
haar leven .-- vertellen ons wat zij, ook
van kerkelijke zijde, te verduren heeft
gehad en met welk diep-menselijk accent
zij haar geloof en gehoorzaamheid uitspreekt; in haar brieven aan haar geesten
lijke leiders, bijzonder aan P. Gracian, en
aan de vele vrienden en medezusters,
treedt het zeer persoonlijke karakter van
haar mystiek op de voorgrond. M. Auclair
heeft na een jarenlange voorstudie een
bijzonder gevoel voor Teresia's rijke persoonlijkheid verworven. Dit merkt men
pas als men haar vertaling met vroegere
vertalingen vergelijkt. Zij heeft de abrupte en onverzorgde stijl der brieven
niet willen verfraaien. Zij heeft er zich
op toegelegd niet enkel de inhoud maar
ook de toon zo getrouw mogelijk weer te
geven. Maar de uitgave van brieven of
qeestelijke nota's vereist tevens een uitgen
breide inleiding en een kort commentaar
bij elke tekst; anders wordt de lezing
voor velen, die de omstandigheden waarin de brieven geschreven zijn niet present
hebben, haast ongenietbaar. Het is een
jammerlijke vergissing dit in een overigens
zo goed verzorgde uitgave verzuimd te
hebben. G. Achten
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LIPPERT, P., Credo, II: Le Sauveur .-.. .
(Foi Vivante) . — Edit. du Cerf, Parijs,
1959, 230 pp., ing. N.F. 9,90.
Het overzicht van de katholieke dogmatiek, dat Lippert in de zes deeltjes van zijn
Credo bundelde, ofschoon het geheel buiten het huidige bijbelse en theologische
vernieuwingsperspectief staat, blijft niettemin een reële waarde behouden, omdat het
de klassieke gegevens zo perfect op de gevoeligheid van de moderne psyche afstemt. Daarom misstaat deze, trouwens
uitstekende, Franse vertaling niet in de
„Foi vivante"-collectie en zal ze ongetwijfeld haar weg naar de geest en het hart
van velen vinden. L. Monden

noten Kinker en Bilderdijk. Verscheidene
citaten uit Kinkers poëzie verluchten ^-- in
méér dan één zin — dit hoofdstuk. Het is
niet doenlijk in een korte aankondiging als
de onderhavige de gedegen inhoud van
deze studie tot zijn recht te doen komen.
Rispens' boek bewijst wel dat de auteur
zich met ernst en toewijding in zijn studieobject verdiept heeft. Een grondig en degelijk stuk werk is hiermede geleverd. Of
de dichter Kinker echter groter interesse
zal oproepen voor zijn poëtisch oeuvre
waag ik te betwijfelen. De redenen zijn in
Rispens' studie gegeven.
Joh. Heesterbeek
ES-SCHWARZ, Margreet v., Een nacht
in Parijs. Roman.
Strengholt, Amsterdam, 1960, 220 pp., f 7.90.
Achter deze wat pikante titel verbergt zich
een eerzame Hollandse familieroman uit
het begin dezer eeuw. Ontspanningslectuur van behoorlijk gehalte. De schrijfster
is goed op de hoogte van het Leidse studentenleven. De „nacht in Parijs" vertegenwoordigt een moment van begrijpelijke
depressie in het leven van de hoofdfiguur
van het verhaal. . J. van Heugten
r

LITERATUUR
RISPENS, J. A., De geharnaste dromer.
Mr. Johannes Kinker als estheticus en
dichter. — J. H. Kok, Kampen, 1960, 147
pp., f 6.90.
Na een algemene inleiding schetst de
schrijver de geestelijke situatie van Neder
land bij de overgang van de 18e naar de
19e eeuw; van rationalisme naar romantiek; de tijd en de sfeer waarin Kinkers
werkzaamheid valt. Inzonderheid wordt in
dit eerste hoofdstuk Kinkers verhouding
tot Kant's dualisme hier onder de loep genomen. Het voornaamste deel van Ris
pens' boek vormt het tweede hoofdstuk
waarin Kinker „als estheticus" beschouwd
wordt. Het probleem der schoonheid waarover vele „filosofen onder de dichters" en
„dichterlijke naturen onder de filosofen"
hun licht hebben doen schijnen, is door
Kinker in de voorreden van zijn gedichtenbundels grondig en in den brede behandeld. Hoewel groot bewonderaar van
Kant, was Kinker het ook in genoemde
materie niet immer met de Koningsberger
filosoof eens. Een goede uiteenzetting van
Kinkers ideeën op het gebied der schoonheid heeft Rispens in dit chapiter geleverd.
Dit wil echter niet zeggen dat Rispens
Kinkers esthetica zonder meer weergeeft;
zowel op voortreffelijke als op zwakke
punten in Kinkers uiteenzettingen verzuimt hij niet te wijzen. De schrijver heeft
zijn bewonderde auteur niet kritiekloos gelezen. Kinkers „poëtisch" vermogen evenaarde niet zijn wijsgerig talent; een groot
dichter is K. niet geweest. Een interessante
parallel trekt Rispens — in zijn derde
hoofdstuk waar hij „de dichter" Kinker
bespreekt — tussen de twee grote tijdge

MUSCHG, W., Die Zerstörung der deutschen Literatur. — Francke-Verlag, Bern,
1958, 350 pp., Zw. Fr, 18,50.
Dit is de derde uitgave van deze bundel
opstellen van de Bazelse geleerde. Er werden zes nieuwe bijdragen aan toegevoegd
over Oskar Loerke, Ernst Barlach, Alfred
Dublin, Gerhart Hauptmann en Franz
Kafka. In het eerste opstel bespreekt
Muschg de huidige „Zerstorung" van de
Duitse letterkunde. Hij toont aan hoe deze
situatie een gevolg is van de politieke gebeurtenissen sinds 1920. De generatie van
1914 de expressionisten is na 1933
met geweld tot zwijgen gebracht. Zij alleen
waren in staat geweest, betoogt Muschg,
de Duitse literatuur van het estheticisme
der conservatieve burgercultuur te bevrijden en ze voor een uitzichtloos nihilisme
te behoeden. Hieruit blijkt reeds dat
Muschg de literatuur niet abstraheert,
maar, zoals hij zelf uitdrukkelijk verklaart,
ze confronteert met de moraal. In de oudere bijdragen ligt de klemtoon voornamelijk
op het falen van bepaalde „officiëlen" uit
de jaren dertig. de zwakheid van een dichter als Josef Weinheber, de dogmatische
literatuurgeschiedenis van Nadler. Het afwijzen van Gottfried Benn echter lijkt te
politiek gekleurd; hier gaat Muschg toch
wel de grenzen van de literaire kritiek te
r
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buiten. De thesis van Muschg wordt in
deze derde uitgave nog duidelijker, en ook
positiever geïllustreerd. De bijdragen over
Oskar Loerke en Ernst Barlach tonen twee
figuren die langzaam ten onder gegaan
zijn, zonder verraad te plegen tegenover
zichzelf of hun kunst. Alfred Dublin, die
na een lange lijdensweg als vluchteling,
naar Duitsland terugkeerde, bleef in zijn
werk stelling nemen tegenover het nihilisme, zoals vroeger tegenover het estheticisr
me. Kafka's grootheid ligt voornamelijk in
de waarachtigheid van zijn kunst. Is de
visie van Muschg de juiste? Vele zaken
stemmen zeker tot nadenken, hoewel natuurlijk niemand kan zeggen hoe de expressionisten zouden geëvolueerd zijn zonder nazisme en wereldoorlog. Ook de resultaten van hun invloed op de literatuur
van heden moeten wij nog afwachten. Het
boek van Muschg leert ons alleszins een
interessant standpunt kennen, dat bovendien blijk geeft van een hooggestemde opvatting over de dichter en de literatuur.
L. van Ginneken
LESSING, G. E., Hamburgische Dramaturgie. Einl. u. Komm. O. Mann. .-- A.
Kröner Verlag, Stuttgart, 1958, XLI.495
pp., geb. D.M. 3.50.
Vanzelfsprekend is niet alles wat Lessing
in deze historische toneelkronieken (22
april 1767- 19 april 1768) heeft vastgelegd,
ook nu nog brandende actualiteit. Maar
uitgaande, als lokale reporter, van het
onmiddellijke schouwspel, dat de aanleir
ding was tot zijn beschouwingen, bracht
hij de Duitse kritiek op een Europees ni.veau, en terzelfdertijd tilde hij het geheel
van het Westerse toneeldenken de hoogte
in. Vele standpunten, thans gemeengoed,
worden hier voor het eerst geformuleerd.
In een tijd waarin de heerschappij van de
Franse dramatiek vanzelfsprekend was,
wint L. hogere achting voor de klassieke
tragedie. Hij plaatst Shakespeare op een
rang, die hem sedertdien is bijgebleven,
die van het grootste genie van de postantieke Europese cultuur. Hij legt theorer
tisch en praktisch de basis voor Goethe en
Schiller. Door hun kritiek op zijn ideeën
stelt hij Fichte en Hegel in staat zo gedurfd door te denken dat uit hun eigen,
formules de geestelijke stromingen der 19e
en zelfs der 20e eeuw ontstonden. Prof.,
Mann heeft een uitvoerig levensbericht als
inleiding meegegeven, waarin gelukkig
van de kleine biografische details wordt
afgezien maar een diepindringend beeld
van de Aufklärung geschilderd, waarvan
L. een kind was maar waar hij zich door
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zijn persoonlijkheid ver boven heeft geplaatst. Prof. Mann verzorgde ook een
lijvige annotatie, die alle tijdsgebonden allusies voor ons verstaanbaar maakt.
C. Tindemans
GRAEF, H., e.a., F " 'sche Lyrik. —
Max Hueber Verlag, München, 1960, 172
pp., geb. D.M. 7,80.
Heinz Graef, die voor het vertalen van
Vlaamse lyriek niet meer aan zijn proefstuk is, geeft hier een bloemlezing uit onr
geveer 50 levende dichters. Nochtans
opent hij de verzameling met enkele gedichten van onze drie groten, Gezelle, van
de Woestijne en van Ostaijen. De oorspronkelijke tekst wordt telkens links, de
vertaling rechts gegeven, zodat beide gemakkelijk vergeleken worden. De verta
ling staat meestal vrij dicht bij het origineel; maar met de nodige vrijheid hebben
de vertalers elk gedicht weten te herscheppen. Een keuze uit Timmermans' Adagio
en uit Reninca's werk zou in deze mooie
bundel niet misstaan. M. De Wachter

-

BUCHNER, G., Sámtliche Werke (Die
Tempel-Klassiker) . .-- Tempel-Verlag,
Darmstadt, 1960, 500 pp., geb. D.M.
10, 80.
In verscheidene Europese landen is de belangstelling voor Büchner (1813-1837)
sinds enkele jaren sterk toegenomen.
Daarom beantwoordt deze uitgave van
zijn verzameld werk aan een reële behoefte. Dantons dood en Woyzeck -- expressionistisch toneel avant la lettre — zijn
drama's van menselijke ellende in oorlog
en revolutie. Biichners angst en levenspesr
simisme blijken duidelijk uit het AntiMárchen in Woyzeck: er was eens een
jongetje dat naar de maan wou en slechts
een rot stuk hout vond, naar de zon en
slechts een verwelkte zonnebloem ontdekte, naar de sterren en slechts kleine vliegjes vond. Dit is de kern van elke menselijke ontgoocheling. Naast het geschrift over
de Hessische Landbote en enkele documenten over Büchners leven, bevat deze
uitgave ook de brieven van de auteur,
waaruit blijkt dat hele zinnen uit zijn dagelijkse beschouwingen zonder meer overge.nomen werden in zijn drama en novellen.
M. De Wachter
LESKY, A., Die griechische Tragödie. —
A. Kröner Verlag, Stuttgart, 1958, 285
pp., 4 pl., geb. D.M. 9.
In een rijk overzicht van alle ideeën over
en commentaar (toch meestal Duitse) op
de essentie van het tragische, stelt S. vast
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dat het debat steeds hoofdzakelijk gevoerd
werd door filosofen. Daarin vond hij een
aanleiding om nu eens als classicus de
Attische tragedie te toetsen aan het dubhele probleem, zoals dit zich in de discussies stelt: heeft de Griekse dramaturg bij
het beëindigen van het tragische conflict
aan de totale vernietiging van zijn mens
inderdaad niets meer toe te voegen, of
heeft hij door het tragische voorbeeld ons
bewuster willen maken van de absolute
normen en waarden in een wereld, die
iedere mens toelaat het meest waardevolle
steeds te vrijwaren? De analyse der drie
grote tragici gaat doelbewust af op het
eeuwige in het Griekse treurspel, dat ook
voor de mens van heden onvergankelijke
actualiteit blijft. C. Tindemans
KUNST EN
CULTUUR
HASSENPFLUG, Gustav, Abstrakte
Maler lehren. — Verlag H. Ellermann,
Hamburg-München, 1959, 196 pp., 233
ill., 48 klpl., geb. D.M. 48.—.
Gustav Hassenpflug, zelf bekend kunstpedagoog, zag zich als directeur van de
Kunsthochschule te Hamburg gesteld
voor het zeer netelige probleem van het
kunstonderricht, dat zich ongetwijfeld het
scherpst nog laat voelen op het gebied
van de schilderkunst. Om de starre isolatie van zijn academie te verbreken nodigde hij een aantal bekende Duitse schilders uit bij hem gedurende een of twee
semesters gastcolleges te geven. Het was
geen toeval dat alle genodigde professoren (Meistermann, Winter, Nay, Fietz,
Thiemann, Westpfahl, Fassbender, Ca-vael, Trier) abstracten waren. Prof. Hassenpf lug heeft het erop gewaagd zijn studenten met de meest levende kunst in een
direct contact te brengen. Het resultaat
van deze ontmoetingen was niet alleen
een vruchtbare invloed van de professo
ren op de studenten van wie het werk in
dit boek wordt getoond, maar eveneens
een boeiende confrontatie van de verschillende professoren met zichzelf en
hun werk. En tenslotte voor de lezer
van dit boek een dieper begrip in de genese van het (abstracte) kunstwerk.
G. Bekaert
BROCK-SULZER, E., Theater. — Kor
sel Verlag, München, z.j., 234 pp., D.M.
11.80.
In dit altijd polemische, maar nooit kwaadwillige boek heeft de toneelcritica der

Schweizer Monatshefte
te haar persoonlijke

ideeën neergeschreven over het toneel en
wat er mee samenhangt. Met een felle
voorliefde voor de paradox, onderzoekt ze
in deze „Kritik aus Liebe" achtereenvolgens het theater-als-spel en het theaterals-idee en disseceert het klassicisme en de
klassici, de regisseur, de acteur en het publiek. Altijd prikkelt haar bewust proclamerende stem tot discussie, nergens vermijdt ze de gelegenheid haar schijnbaarconservatieve maar op het blijvende gerichte oordeel kordaat te formuleren, maar
ook de minder traditiebewuste zal moeten
toegeven dat het telkens nauw toehalen
van de band tussen de artistieke opvatting
van de dramaturg en die van de regisseur
en acteur de ideologische situatie van het
eigentijdse toneel raak weet te kenmerken.
C. Tindemans
WRIGHT, Frank Lloyd, Ein Testament,
Langen-Muller-Verlag, München, 250
pp., rijk geïll.
Niet alleen in zijn architectuur was Frank
Lloyd Wright origineel. Hij was het ook
in zijn boeken en in het bijzonder in zijn
Testament. Het testament is in twee boeken verdeeld. Het eerste draagt als titel:
autobiografisch, het tweede: de nieuwe
architectuur. Erg veel onderscheid is er
tussen de twee delen niet. Beide zijn in
feite een verzameling kernachtige uitlating
gen die kringen rond een woord of een
idee, die tenslotte hun binnenste kern vin
den in wat Wright noemt: de menselijkheid, het licht der wereld. Al kunnen wij
de overtuigd romantische Wright niet in
zijn laatste conclusies volgen waarin hij
het christendom als een verraad aan de
mens ziet, toch is de lectuur van dit boek
op vele punten stimulerend. Een rijke en
verzorgde illustratie geeft een vrij volledig
beeld van het oeuvre van deze grootmeester van de Amerikaanse architectuur.
G. Bekaert
,

BAYL, Friedrich, Bilder unserer Tage. -Verlag M. DuMont Schauberg, Keulen,
1960, 104 pp., geïll., 8 klpl., geb. D.M. 24.
De vraag naar het specifieke karakter en
de betekenis van de actuele kunst is sedert
enige tijd meer aan de orde, nu men zich
overal rekenschap gaat geven dat een per
riode van het moderne voorbij is. Verscheidene kunstenaars hebben reeds naar
een antwoord gezocht op deze vraag.
Georges Mathieu schreef zijn de l'abstrait
au possible. Hans Platschek zijn Nette Fi-gurationen (Streven, febr. 1960, p. 491) .
In hun lijn zoekt ook Friedrich Bayl met

BOEKBESPREKING

95

dit probleem in het reine te komen. In zijn
boek noteert hij enkele behartenswaardige
ideeën waaraan degene die van de moderne schilderkunst houdt en erover nadenken
wil heel wat hebben zal. G. Bekaert

braak van het oude en de opbouw van het
nieuwe ideaal in de tweede helft der verleden eeuw is rijk gestoffeerd met uittreksels uit de contemporaine literatuur en van
typische illustraties voorzien. G. Bekaert

AMSLER, Th., e.a., Corippo. -- Verlag
A. Koch, Stuttgart, 1959, 90 pp., geïll.
Het boek Corippo (liefst zonder hoofdletter) is enig in zijn soort. Vijf studenten uit
Duitsland en Zwitserland gaan een stervend dorp in Tessin, dat de dichterlijke
naam Corippo draagt, beleven. Zij verblijven er, studeren, tekenen, fotograferen, en
stellen een wonderlijk levend bericht op
.... en het wonderlijkste nog, zij vinden
een uitgever die hun royale middelen ter
beschikking stelt om dit bericht met goede
tekeningen en schitterende foto's op een
passende wijze uit te geven. Wij kennen
weinig boeken die zo ontwapenend spontaan en zo fris van de plank zijn.
G. Bekaert

BOECK, Wilhelm, Hap Grieshaber. r
Verlag Neske, Pfullingen, 1959, 280 pp.,
rijk geïll., geb. D.M. 38.
Hap Grieshaber is een van de meest produktieve en inventieve grafici van vandaag. Met een ongehoorde energie bewerkt hij enorme drukplaten, zodat ze
haast op sculpturen gaan lijken. De figuren en vormen die zijn wereld bevolken
zijn niet nieuw. Ze komen van alle kanten
opduiken. Maar zijn guts is zo dynamisch
en zijn inkt zo grillig-verrassend dat alle
leengoed bij hem een oorspronkelijk leven
krijgt. De monografie die prof. dr. Boeck
aan hem ter gelegenheid van zijn vijftigste
verjaardag wijdde is merkwaardig, zowel
wat de inleidende studie (in het Duits,
Frans en Engels) betreft als de uitgave
zelf met zeer goede offset-reprodukties,
overwegend in kleur. G. Bekaert
ROTH, Eugen, Der Schrift und Druek.
kunst Ehr und Macht. — Carl Hanser
Verlag, München, 1960, 75 pp., D.M.
9.50.
Der Schrift und Druckkunst Ehr und
Macht von Eugen Roth in Reime bracht;
zo luidt de volledige titel van dit geestige
en geestrijke bibliofiele werkje. Het is een
soort humoristische rijmkroniek, met ernstige onderstroom, over alles wat de
boekdrukkunst betreft. Een uitgebreid
weten slechts kon deze rijmkroniek inspireren. Roth rijmt hier een zeer instructieve geschiedenis van schrift en druk tot
aan de schrijfmachine toe bij elkaar, vanaf de oertijd over de antieke wereld heen
tot renaissance en nieuwe tijd. Een technisch voortreffelijk verzorgd en onderhoudend leerzaam boekje. J. van Heugten
CHI-PAI-SHIH, Bambushalm und Pfirsichblute. ~ Buchheim Verlag, 1959, geill., D.M. 14.80.
Wanneer men bladert in dit prachtige platenboek, dan wordt men zich nog eens helder bewust, dat het onrustige, soms zelfs
angstaanjagende China van Mao-tsjetoeng, een land is met een prachtige, rijke
en oude cultuur. In het fraaie boek uitgegeven door Buchheim Verlag, is een schone keuze kleuren houtsneden bijeengebracht uit de verschillende kunstateliers
van Peking. Het zijn buitengewoon mooie
afbeeldingen van perzikbloesems, kersenbloesems, grashalmen, diverse bloemen en

CATTON RICH, Daniel, Edgar Degas.
r Verlag M. DuMont Schauberg, Keulen,
1959, 127 pp., 50 klpl., 30 afb., geb. D.M.
36.
Het nieuwe boek over Edgar Degas van
Daniel Catton Rich, directeur van het
kunstinstituut te Chicago, verschijnt in een'
reeks die reeds haar naam heeft gemaakt
en waarvan wij de karakteristieken aangaven bij de bespreking van de vorige delen over Renoir, Gauguin, Nolde (Streven, april 1960, p. 697) . Dit boek houdt
zich aan de opvatting van de reeks, een
verantwoorde, doch gemakkelijk toegankelijke inleiding te verschaffen tot het
oeuvre van een kunstenaar van onze tijd.
Het zwaartepunt ligt duidelijk in de keuze
van vijftig kleurplaten, elk van een commentaar voorzien. Maar ook de vlotte inleiding die met een boeiende levensschets
ook de karakteristieken van het werk aanduidt is niet te verwaarlozen. G. Bekaert
HAMANN, Richard, HERMAND, Jost,
Naturalismus. -- Akademie-Verlag, Berlin, 1959, 336 pp., 69 ill.
In dit wel rijke, doch ook enigszins eenzijdige boek geven de auteurs een analyse
van het Duitse naturalisme uit de tachtiger jaren zoals dit zich in de verschillende
vormen van de kunst heeft uitgeleefd. Het
naturalisme wordt hier niet in zijn gewone,
enge betekenis verstaan. De auteurs noemen naturalisme elke onbeheerste en doorgedreven reactie op voorbijgestreefde idealen, die meteen de inzet vormt van een
nieuw ideaal. De beschrijving van de af-
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insekten. Wat de japanners op dit gebied
presteren, is wel bekend; dat ook in China
een grote liefde voor de natuur bij de kunstenaars aanwezig is, kan men in dit boek
constateren. De reprodukties van de
prachtige Chinese prenten zijn meesterlijk.
De druktechniek heeft hier een hoogtepunt
bereikt. De tekst van Eugen Skase-Weisz
is kort, maar vol bewondering voor de
kunst, die hier wordt aangediend. Wan~
neer men een van de nobelste uitingen van
de Chinese kunst wil leren kennen, moet
men van dit boek kennis nemen. U zult het
dan ongetwijfeld willen bezitten als „ a joy
for ever". C. de Groot
CLERGUE, Lucien, Poesie der Photographie. ^- Verlag M. DuMont Schauberg,
Keulen, 1960, 12 pp., 63 pl., geb. D.M. 29.
Het boek van de jonge fotograaf uit Arles,
Lucien Clergue mag nu nog ingeleid zijn
door Cocteau en vereerd met bijzondere
tekeningen van Picasso, het mag nu nog
zo schitterend uitgegeven zijn, eigenlijk
komt het toch een beetje te laat, omdat het
voortbouwt op een sentiment dat overwonnen is en fotografische requisieten
aanwendt die voorbijgestreefd zijn. Clergue plaatst harlekijnen en tengere danser
resjes in bouwvallige huizen, maakt composities met ledepoppen en oud ijzer, zoekt
vogellijken op het strand. In enkele foto's
slechts verlaat hij dit versleten programma
en daar toont hij zich dan ook op zijn best,
een knappe, jonge fotograaf die reeds een
enkel meesterwerk voortbracht, en die
veel belooft. G. Bekaert
TODD, John M., The Arts, Artists and
Thinkers. – Longmans, Green and Co,
Londen, 1958, 345 pp., 21 afb., geb. 35/—.
Het tweede symposium van Downside,
gehouden in 1957, moet een vruchtbare
gedachtenwisseling geweest zijn te oordelen naar de uitvoerige uiteenzettingen die
John M. Todd hier heeft verzameld. Het
symposium, dat een week in beslag nam,
had zich voorgenomen een onderzoek in te
stellen naar de plaats van de kunst in het
menselijk bestaan. Na de merkwaardige
inleiding van Alan Pryce-Jones van The
Times Literary Supplement over The
Freedom of the Imagination groepeerde J.
M. Todd de bijdragen in vier groepen: de
visie van de historicus, het getuigenis van
de kunstenaar, het standpunt van de criti
cus, de opvatting van de denker. Wij kunnen niet ingaan op de verschillende bijdragen. Hoe uiteenlopend ze ook zijn, toch
blijven ze alle eerlijk en suggereren wel
enkele nieuwe gezichtspunten. S. Heester

PHLEPS, Hermann, Die norwegischen
Stabkirchen. , Bruderverlag, Karlsruhe,
1958, 180 pp., 334 ill., geb. D.M. 38,60.
Met een merkwaardig geduld heeft de
emeritus professor Phleps een leven lang
de houten Stabkirchen van Noorwegen
bestudeerd en, zoals hij het zelf ergens
noemt, als een anatoom hun structuur ontleed. De ondertitel van zijn boek Sprache
und Deutung der Ge f uge zegt het trour
wens duidelijk. Maar met het programma
van deze titel verlaat hij ook het terrein
van de zuivere anatomie. Phleps ontleedt
en beschrijft niet alleen. Hij gaat ook de
betekenis na van de architectonische verbindingen. Juist dit laatste maakt het boek
voor de geduldige lezer boeiend en leerrijk. G. Bekaert
GESCHIEDENIS
WIESSING, H. P. L., Bewegend portret.
Levensherinneringen. — Moussaults Uitg.
N.V.. Amsterdam, 1960, 536 pp., f 19.50.
H. P. L. Wiessing, een vooral in het
„linkse" Amsterdam overbekende figuur,
heeft naar het voorbeeld van illustere
voorgangers, zijn mémoires geschreven.
Een tijd lang redigeerde hij de Groene
Amsterdammer (later de nog groenere) ,
tot het verzet tegen zijn uiterst linkse
ideeën het bestaan van zijn blad onmoger
lijk maakte. Als zeer subjectief gekleurde
documentatie over de eerste helft dezer
eeuw, bijzonder wat de hoofdstad betreft,
is het boek boeiend en belangrijk, hoewel
wat heel erg anekdotisch. Wiessing is ra~
dicalist en totalitarist: de oude maatschap~
pij moet plaats maken voor het volstrekte
Marx-Leninisme. De mensonterende schaduwzijden van dit laatste ziet hij volkomen
voorbij. Hij is alles behalve lieftallig voor
zijn mede- of halve medestanders. Slechts
enkelen steekt hij een pluim op de hoed.
De S.D.A.P., en later de P.v.d.A., moeten
het in hun leiders voortdurend ontgelden.
Hij is blijkbaar een spoedig heetlopend,
bewegelijk man, bezeten van één idee,
„een fervent voorstander (volgens A. Roland Holst) van één-richtingsverkeer, dat
^-- zou het wettelijk worden ingesteld —
het boeiend tafreel (van het verkeer) totaal te niet zou doen. En wat zou hij zich
er zelf dan al gauw vervelen!" Hij vertelt
spannend 'over zijn half-katholieke jeugd
in den Bosch, over zijn studentenjaren etc.,
over zijn laatste ontmoeting met Marsman
te Bordeaux. Het is een boek dat onge-
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twijfeld ^-- met gemengde gevoelens ~ zal
gelezen worden, ook door Henriette Adrian, zijn eerste vrouw, die helaas! wat erg
zielig in de steek werd gelaten. Wij hopen
innig dat voor de bejaarde schrijver de
aanbeden figuur van Lenin nog door een
andere, oneindig grotere figuur moge
'overschaduwd worden. J. van Heugten
De geschiedenis van mens en wereld. Onder red. van Prof. John Bowle. Nederl. bewerking. Geïllustreerd. — Ad. Donker,
Rotterdam, 1959, 500 pp., f 35.
Een groot aantal Engelse professoren en
geleerden schrijven hier de sociale en culturele geschiedenis der mensheid vanaf het
optreden van de eerste mens tot op het
huidige ogenblik. Iet zijn allen vakkundig
gen, die de hun toegewezen stof beheersen
en er boeiend over weten te schrijven. Het
standpunt, van waaruit wereld en mensheid gezien worden, is natuurlijk, hoe objectief die visie ook is, enigszins Engels
gekleurd. Het ontstaan en verschijnen van
de mens op aarde wordt op natuurlijke
wijze verklaard, zonder bovennatuurlijke
leiding of ingrijpen, zoals ook het Chrisr
tendom louter als historisch verschijnsel
behandeld wordt. De hoofdredacteur Prof.
Bowle, schrijft een heldere inleiding en
een goed slotwoord bij het gehele werk.
Zo werd dit boek een ander soort geschiedwerk dan men tot nu gewoon was;
de politieke geschiedenis heeft weinig aandacht, terwijl het accent gelegd werd op
het maatschappelijke, het culturele, op de
beschavingstoestand der mensheid. Het
boek is rijk geïllustreerd en grootscheeps
uitgegeven. P. van Alkemade
Historia Mundi, Band VIII: Die überseeische Welt und ihre Erschliessung. r
Francke Verlag, Bern-München, 1959, 542
pp., 10 krtn.
Bij de bespreking van de vorige delen hebben wij reeds de grote verdiensten van dit
internationaal werk laten uitkomen. Deze
achtste „Band" gaat uitsluitend over de
andere continenten en beslaat twee even
lange delen. Het eerste handelt over de
niet-Europese wereld, vóór haar ontsluiting door de Europese volkeren: het oude
Amerika, Indië, Indonesië, China, Japan
en ten slotte Afrika ten zuiden van de Sahara. Het tweede deel beschrijft deze landen vanaf het ingrijpen of koloniseren
door de Europeanen. Na een inleidend
hoofdstuk over de gevolgen van de Europese uitbreiding voor de overzeese volkeren, beschrijft de Gentse professor Dr. Ch.
Verlinden op interessante en evocerende
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wijze de Portugese en Spaanse ontdekkings- en veroveringstochten. Daarop volgen vijf hoofdstukken, gewijd aan de koloniën van Portugal, Spanje, Nederland
(door Dr. W. Ph. Coolhaas van Utrecht) ,
Frankrijk en Engeland, telkens tot ongeveer de Franse revolutie. De tekst is overzichtelijk en synthetisch gehouden en geeft
de aandachtige lezer een uitstekend inzicht
in de geschiedenis van deze weinig bekende landen. Herhaaldelijk wijzen de verscheidene auteurs op de verdiensten van
de missionarissen, ook cultureel, die zij
gunstig laten afsteken tegen de andere
Europeanen. De kaarten zijn goed maar te
weinig talrijk. De 20 bladzijden bibliogra-fie, de twee registers en de afzonderlijke
tijdtafel zijn kostbaar. Aangezien elk deel
van de Historia Mundi een gesloten geheel
vormt en afzonderlijk verkrijgbaar is, zouden wij het hier besproken deel aan vele
intellectuelen en aan alle geschiedenisleraren willen aanbevelen. M. Dierickx
McKISACK, May, The fourteenth Cen.
tury, 1307-1399 (The Oxford History of
England) . — Clarendon Press, Oxford,
1959, 608 pp., geb. sh. 35.
Deze geschiedenis van Engeland in de
veertiende eeuw is uitgegroeid tot een biografie van Edward III. Deze Britse koning
was voor de Nederlanden niet zozeer belangrijk omdat hij Philippa van Henegouwen had gehuwd, maar wel omdat hij de
100-jarige oorlog, die tijdens zijn bewind
een aanvang nam, vooral vanuit de Nederlanden (en grotendeels ook óm de Nederlanden) heeft gevoerd. Om die reden is
het des te meer jammer dat dit boek, hoe
gedetailleerd en „definitief" het in andere
opzichten ook moge zijn, van een Nederlands standpunt uit gezien, geenszins kan
bevredigen. Het geeft veel meer plaats aan
totaal onbelangrijke details uit de Britse
binnenlandse politiek van die tijd (de
machtsstrijd tussen de voornaamste edelen
en bisschoppen) dan aan de internationale
verwikkelingen, waarin Engeland betrokken was. (Een uitzondering dient gemaakt
voor veldslagen en voor de verhoudingen
met Pausen en tegen-Pausen, twee onderwerpen die schr. kundig behandelt) . De
hele toon herinnert wat te veel aan de
„officiële" geschiedschrijving; zo heeft
schr. het herhaaldelijk over het „prestige
of the crown", een begrip dat uit de negentiende en niet uit de veertiende eeuw
stamt. Een goed voorbeeld van conservar
tieve geschiedschrijving en van een verkeerd begrepen „nationale" geschiedschrijn
ving. Haast alle bronnen, die schr. ver-
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meldt voor de geschiedenis van de Nederlanden, komen uit de school van Pirenne.
Deze kritiek doet geen afbreuk aan onze
eerbied voor het werk van schr., die misschien wel tien jaar heeft nodig gehad om
de wetenschap te verwerken welke in dit
boek wordt geëtaleerd. M. Grammens
HAGIOGRAFIE
MAUDUIT, Jean, Saint Vincent de Paul.
.— Editions France-Empire, Parijs, 1960,

een spontane, voor haar niet verwoordbare godservaring heeft haar jeugd getekend en blijft haar half-bewust begeleiden.
In de ontmoeting met een priester komt
deze ervaring tot helder bewustzijn en in
het katholicisme „herkent" zij de volle
inhoudsrijkdom van die eerste innerlijke
openbaring. „Rien ne me donna une impression de nouveauté" (230) . E. V. kan
schrijven en haar zelfanalyse is tot uitzonderlijke helderheid verklaard. Andermaal
een zeer mooi bekeringsverhaal in een
reeks die reeds heel wat waardevolle titels
bevat. L. Monden

270 pp.

Buitengewoon levendig zijn de heilige en
zijn tijd hier voorgesteld: met een eruditie,
een kennis, een beslistheid, die niets ontwijken en niets onbesproken laten. Zo zien
we de geniale priester aan het werk, die
door gezamenlijk beoefende naastenliefde
zo veel bereikte. Hij begon niet als heilige; de volksjongen van Dax was eerst
een rusteloze baantjesjager, tot geleidelijk
,

zijn hart open ging voor de mensen en

voor God. En toen werd het een wonderbaar bestaan: avontuurlijk, machtig, menselijk groot en verbazingwekkend. Wij
volgen hem stap voor stap, bevreemd,
verrukt, soms bijna verblind, ^- met dit
verwijt voor onze buitengewone gids: hij
treedt iets te luidruchtig en een tikje overdrijvend op, zodat het stille peilen en de
diepteivoor-God lichtelijk afwezig blijven.
.--^ Als voorbeeld geven wij de samenvatting van Vincents leven en arbeid: „Il a
recueilli le dernier soupir dun roi, pris
entre ses mains et guidé l'áme d'une reine,
nommé les princes de l'Eglise, sauvé de la
mort quatre provinces, détourné le cours
de la guerre civile, redressé celui du mouvement des idées. Quel homme a jamais
exercé sur son siècle influence plus déterminante, ni plus étroitement mëlé son inspiration à celle de l'Histoire?" (p. 260) .
Em. Janssen

UNGER-DREILING, Erika, Josafat.

Vorkampfer und Mârtyrer. — Verlag
Herder, Wien, 1960, 410 pp., 98 Sch.,
D.M. 16.50.

De kerk vereert Josafat Kunzevycz als
Heilige. Hij werkte in het begin der 17de
eeuw als aartsbisschop van Polozk. Kort
tevoren was een groot gedeelte van Ruthenië (Ukraïne) met de Latijnse kerk
verenigd en een der machtigste steunpilaren dezer vereniging was Josafat. De nietgeunieerde Ukraïners waren er echter
heftig tegen gekant en voortdurend hadden er gevechten plaats. Josafat zelf werd
het slachtoffer der volkswoede. De schrijfster van dit boek heeft zich jarenlang met
de historische bronnen dezer periode bezig
gehouden en publiceert nu een leven van
Josafat. Zij volgt hierbij de oud-Slavische
hagiografie, die in aansluiting bij de Bijbel
een eigenaardige stijl_ en schrijfmethode
beoefende. Legende en historie lopen hier
door elkaar. De stijl is hoogdichterlijk, vol
van volkswijsheid, naïef en diepzinnig te-

gelijk. Een wonderlijk heiligenleven dat
westerse lezers een ogenblik verbazen zal,
tot de lezer zich op den duur gewonnen
geeft. Een merkwaardig boek van een
kundige, trefzekere hand. J. van Heugten
BRUNO J. M., O.C.D., Livre de 1'amour

Als kind ontving El. Vandon een, volslagen atheïstische opvoeding van een aanbeden vader die haar echter later diep ontgoochelde; als jonge vrouw wordt zij verleid en tot morfinomane gemaakt door een
dokter aan wie zij zich toevertrouwt; na
een teleurstellende poging tot onderdomr
pelen in het genotsleven, zoekt zij heil in
een psycho-analyse en vindt, eerst in de
natuur, daarna in de kunst een voorlopige

(Les Etudes Carmélitaines) . — Desclée
de Brouwer, Brugge, Parijs, 1960, 291 pp.,
ing. Fr. 150.
Pater Bruno, directeur van de zeer bekende serie Etudes Carmélitaines, brengt in
dit werk een „document humain" van uitzonderlijk belang. De autobiografie door
Jacqueline Vincent ( 1880-1954) zelf opgesteld tot het jaar 1928 wordt er aangevuld
door de periode tot haar overlijden door
teksten gelicht uit dagboeken, brieven,
mededelingen, geestelijke nota's enz. Uit
het geheel leren we een vrouw kennen die
in uitzonderlijk pijnlijke omstandigheden

oplossing voor haar zielehunkeren. Maar

( nog zeer jong en onervaren huwde ze een

VANDON, Elizabeth, Enfin l'Aurore,
vert. S. Marot (Foi Vivante) . ~ Edit. du
Cerf, Parijs, 1960, 238 pp., ing. N.F. 8,80.
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man (een psychopaat) die haar het ergste
lijden bezorgde) met haar zwakke gestel
en ijzeren wil het offer brengt van een
onvoorwaardelijke trouw aan haar huwen
lijksbelofte en daarin langzaam openbloeit
tot een overgave aan Gods wil. De mensen
lijke aanleg en de genadewerking staan
hierbij in voortdurende wisselwerking.
Vooral het eerste deel is ongemeen revelen
rend. Het tweede deel, samengesteld uit
losse nota's, laat niet meer toe met een
zelfde scherpte haar evolutie te volgen.
Dit is jammer, want daardoor wordt dit
tweede deel — dat juist het meest belangwekkende is, — veel minder doorzichtig,
en weet men bij het einde niet juist hoe de
verdere evolutie van deze uitzonderlijke
vrouw te beoordelen valt. Het geheel is
echter boeiend genoeg. We hopen dat we
te zijner tijd de volledige aanvullingen mogen krijgen om dit leven werkelijk in al
zijn diepte te kunnen peilen en beoordelen.
R. Hostie
FILOSOFIE EN
PSYCHOLOGIE
BALINT, Michael, Angstlust and Regression, Beitrag zur psychologischen Typenlehre. — Ernst Klett Verlag, Stuttgart,
(1960) , 113 pp., D.M. 14.80.
Uitgaande van verscheidenlijk gekozen en
beleefde kermisgeneugten, kwam de auteur
langs een psychoanalytische gedachtengang tot twee polair gestelde typen: het
oknophile (de mens klampt zich vast aan
zijn liefdesobjecten omdat hij daarvan een
bevredigende steun en beschutting ondervindt) en het philobatische (de mens zoekt
de „thrill" van het zich steeds weer losmaken van oude objecten en het aan zich on
derwerpen van nieuwe liefdesobjecten).
Deze typologie is in vele opzichten vergen
lijkbaar met Freud's onderscheiding van
het Anlehnungsr en het narcistische type,
en met Fenichel's onderscheiding van het
phobische- en het contraphobische type.
Terzake georiënteerden zullen deze studie
met genoegen lezen en de bruikbaarheid
van Balint's overwegingen in psychotherapeutische situaties ervaren.
J. J. C. Marlet
BAER, G. F. en zuster JOSINE, Lichamelijke gebreken (Probleemkinderen, 2) .
,—De Toorts, Haarlem; Heideland, Hasselt, 1959, 200 pp., geïll., geb. Fr. 145.
Dit is een vulgarisatiewerk bestemd voor
ouders, leerkrachten en allen die zich om
het lot van lichamelijk gehandicapte kin-
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deren bekommeren. Het behandelt niet alleen het medisch aspect, maar beklemtoont
de „persoonlijke" noden van de gehandicapte, opdat ook de psychologische en de
opvoedkundige behandeling tot de gezonde integratie van de gehandicapte in het
maatschappelijk leven zou bijdragen. De
uitgevers van de reeks hadden de goede
idee aan het boek een lijst van instellingen
en consultatiebureau's toe te voegen. De
lijst der Vlaams-Belgische instellingen is
echter zo onvolledig dat zij menig Vlaams
lezer zal ergeren. Om maar één voorbeeld
te geven: zelfs de consultatiebureau's van
de Nationale Vereniging voor het Gehandicapte Kind ontbreken volledig! Deze nalatigheid is des te betreurenswaardiger
daar men de uitgevers reeds bij vorige uitgaven op dergelijke tekorten heeft gewe
zen. Is Vlaanderen dan werkelijk een onderontwikkeld gebied in de ogen van zijn
Noorderburen? W. Smet
JUDGES, A. V., The Function of Teaching. --- Faber & Faber, Londen, 1959,
172 pp., geb. sh. 15.
Aan zeven sprekers, meestal universiteitsprofessoren, werd gevraagd de pedagogische boodschap voor te stellen en te beoordelen van zeven figuren die niet rechtstreeks tot de pedagogische wereld behoren maar er indirect een grote invloed op
hebben uitgeoefend, nl. van T. S. Eliot,
K. Mannheim, J. Maritain, M. Buber, S.
Freud, W. James en W. Temple. Het geheel werd ingeleid door A. V. Judges. De
lezing van deze spreekbeurten geeft dezelfde indruk als het volgen van eer congres: het laat ideeën rijpen en uit de verwarring van de vele geconfronteerde
standpunten volgt verruiming van het
blikveld. Deze bundel voordrachten kan
de belangstelling wekken van iemand die
ter afwisseling eens een niet-formele benadering wenst van de vele problemen
die met onderwijs en opvoeding verband
houden. J. Verbeke
CARUSO, Igor, Psychanalyse et synthese
personnelle (Textes et Etudes Anthropo~
logiques) . — Desclee de Brouwer, Brugge,
1959, 272 pp., ing. Fr. 240.
Deze studie van de Weense psychotherapeut Igor Caruso brengt niet alleen een
helder inzicht in vele verworvenheden van
de klassieke richtingen in de dieptepsychologie (vooral over de mechanismen
van het onbewuste) maar onderzoekt tevens de totale uitbouw van de persoon.
Hij wijdt dan ook zijn aandacht aan de
„existentiële waarden" en de mogelijkheid
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om ze uit te bouwen in het leven. De neu .
rose, zo meent hij, komt juist voort uit het
feit dat personen er niet in slagen de waarden, die zij in zich dragen, in hun leven uit
te bouwen. De taak van de „persoonlijke
synthese" is het juist een dergelijke uitbouw dank zij een therapie mogelijk te
maken. Een dergelijke stellingname stoot
op heel wat tegenstand vanwege de klassieke richtingen in de diepte-psychologie,
doch zal, met de nodige nuanceringen, wel
meer en meer doordringen, daar men inziet
dat deze persoonlijke waarden toch immer
ter sprake komen. Dat er daarbij een gevaar bestaat voor subjectieve beïnvloedingen, is zeker. Daarom moet men er op letten er afstand van te nemen. In het geheel
van het hedendaagse diepte-psychologische denken bevelen we deze studie graag
aan voor allen die thuis zijn in deze problematiek, want het boek is geen gemakkelijke lezing. R. Hostie
DUCOT, Cl., Présence et absence de
l'étre (Philosophie de l'Esprit) ..-- Aubier,
Parijs; Edit. Universelle, Bruxelles, 1960,
192 pp., ing. Fr. 111.
In dit beknopte boek vindt de enigszins
filosofisch gevormde lezer een oorspron-kelijk doorgedacht systeem van de hedendaagse fenomenologie, zoals Heidegger die
opvatte. Het is een filosofie van de interi-oriteit, die zich een eigen logica tracht op
te bouwen, los van elke objectieve, wiskundige of natuurkundige kenniswijze.
Deze logica is „inconstatoire", want de
fenomenologische zijnservaringen (de
echte ontologie) kan slechts worden meegedeeld bij wijze van een aansporing om
zelf de fenomenologische ervaringen van
het zijn, het ik, het lichaam, de anderen, de
wereld, de ethiek, de esthetiek enz. mee te
maken en te ervaren. De schrijver gaat
echter verder dan Heidegger .-- tenminste
de Heidegger van Sein und Zeit --- daar
hij in zijn fenomenologische inductie (of
deductie?) doorstoot tot aan de persoonlijke God en zelfs tot de mogelijkheid van
de openbaring der H. Drievuldigheid. Zo
is dit boek geworden tot een christelijk
georiënteerde fenomenologie, die het be~
studeren waard is. F. De Raedemaeker
,

Voor meer ontwikkelden is het van belang, dat zij zich een juist beeld kunnen
vormen van wat er los en vast zit aan de
kwestie van de artificiële inseminatie bij
de mens. Dr. Schellen, die indertijd deze
kwestie tot onderwerp van zijn dissertatie
gekozen heeft (Artificial Insemination in
the Human, Amsterdam enz., 1957) , was
wel de geschikte man om een brochure te
schrijven die aan deze behoefte tot voorlichting zou voldoen. Het onderwerp
wordt van alle kanten besproken. medisch,
psychologisch, sociologisch, juridisch en
levensbeschouwelijk. Het levensbeschouwelijke standpunt, dat schr. als katholiek
t.a.v. deze kwestie inneemt (zie met name
het 9e hfdst.) , wordt ook voor de mensen
lijke rede wel uitermate aannemelijk, als
men de schr. gevolgd heeft in zijn beschouwingen omtrent de andere aspecten,
die aan de praktijk van de artificiële inse-minatie (heel in het bijzonder de donor-inseminatie) vastzitten. Als enig bezwaar
zouden wij naar voren willen brengen, dat
de schr. het onderwerp te uitvoerig en te
gedetailleerd bespreekt, en daardoor enigszins de indruk wekt dat de artificiële inseminatie bijna de ergste ramp is, die het gezin van de toekomst boven het hoofd
hangt. Overigens kan de ontwikkelde lezer
de schr. alleen maar dankbaar zijn, dat hij
hem dit werkje geschonken heeft.
A. van Kol

MORAAL

BASTIDE, Georges, Les grands Thèmes
moraux de la Civilisation occidentale. r
Bordas, Parijs, 1958, 280 pp.
Dit boek is het resultaat van een reeks
voordrachten uitgesproken voor een gehoor van jonge mensen die zich voorbereiden op de taak van opvoeder. De
bedoeling is te doen nadenken over de
waarde en de zin van de menselijke persoon. Enerzijds worden de fundamentele
gedachtenstromingen welke in de verschillende historische perioden de westerse mens bezielden, uiteengezet; anderzijds brengen enkele goed gekozen uittreksels uit het oeuvre der grote denkers
de lezer in onmiddellijk contact met hun
ideeën. Als vulgarisatie staat het boek
op hoog peil; telkens wordt het essentiële
levendig voorgesteld. Het geheel is georiënteerd naar een spiritualistische opvatting van de mens. F. Vandenbussche

SCHELLEN, Dr. A. M. C. M., De artificiële inseminatie bij de mens (Mens en
Medemens. Aspecten der sociale werker
lijkheid) . — Het Spectrum, Utrecht-Ant.werpen, 1960, 128 pp., f 2.95 en f 3.25.

HOLT, J. G. H., Het getij. Periodieke
onthouding in het huwelijk. — Uitg.
Dekker 6 van de Vegt N.V., UtrechtNijmegen, 1960, XII-91 pp.
De eerste uitgave van Het Getij werd
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besproken in de 11e jrg. van dit tijdschrift, deel I, p. 406. De derde ed., die

reeds drie jaar nadien verscheen, bracht
niet alleen een verandering van de on-dertitel maar ook in de inhoud. Vooral
het 3e hfdst. verdient de aandacht: schr.
geeft nl. een eenvoudiger praktijk aan,
zodat degenen die van de T-methode gebruik willen maken niet meer gedurende
de gehele cyclus de temperatuur behoeven op te nemen. Nieuw zijn verder het
4e hfdst. over vergelijking van T~methor
de en voorbehoedmiddelen, en het 5e
hfdst . over T-methode als zwangerschapstest. Voor ontwikkelde lezers blijft
dit boekje een belangrijke informatiebron
om te weten, hoe men volgens katholieke
opvatting regeling van het kindertal in de
praktijk kan nastreven. A. van Kol
ETNOLOGIE

BINET, J., Le mariage en Afrique noire
(Foi Vivante) . r-- Edit. du Cerf, Parijs,
1959, 178 pp., ing. Fr. Fr. 660.
Dit werkje is een sympathieke poging om
het gewoonterechtelijke huwelijk van de
Afrikaanse primitieven „van binnen uit"
te begrijpen, en aan te tonen, welke de
positieve of negatieve factoren zijn ten
aanzien van het westers-christelijk huwe-lijk. Ofschoon het de zeer complexe gegevens van het probleem wel wat vereenvoudigt, en niet alle interpretaties van de
schrijver wetenschappelijk verantwoord
zijn, is het toch een verdienstelijke inleiding. F. De Graeve

CAMPBELL, J., The Masks of God. Primitive Mythology. — Secker & Warburg,

Londen, 1960, 512 pp., geïll., geb. sh. 35.
Na een inleidend hoofdstuk, dat hij veelbetekenend „Toward a Natural History of
the Gods and Heroes" heeft betiteld, werkt
de Amerikaanse geleerde zijn onderwerp
uit in vier afdelingen. „The Psychology of
Myth", een poging om het mythische denken te verklaren langs psychologische en
psychanalytische weg, „The Mythology
of the Primitive Planters" en „The My-^
thology of the Primitive Hunters", waarin
hij de godsdiensten van de fundamentele
beschavingstypes onderzoekt, en, tenslotte, „The Archaeology of Myth", waarin
hij het bewijsmateriaal van de paleolitir
sche en neolitische tijdvakken aanvoert.
Zijn laatste hoofdstuk, „The Functioning
of Myth", sluit aan bij het eerste, psychologische deel. Campbell is een zeer bele
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zen man, die met hetzelfde gemak Huizinga en James Joyce citeert, als Freud of een
Upanishad. Zijn werk is dan ook een spetterend vuurwerk van min of meer originele inzichten, en min of meer wetenschap~
pelijk verantwoorde, maar altijd stimulerende denkbeelden. Jammer genoeg maken
zijn naturalistische vooroordelen het hem
onmogelijk, de religieuze feiten in hun
ware gedaante te vatten. Godsdienst heeft
voor hem geen werkelijkheid buiten de
mythenscheppende menselijke geest.
F. De Graeve
VARIA
DALE, van, Groot Woordenboek der
Nederlandse taal. r Martinus Nijhoff,
's--Gravenhage, 1960, 8ste druk, aflev. 14,
en 15, f 3.— per aflev.
Deze geheel opnieuw bewerkte en zeer
vermeerderde druk, de achtste, van van
Dale's Groot Woordenboek nadert zijn
voltooiing. Wie zich op de hoogte wil
stellen van de accurate betekenis, van de
laatste spelling, van het gebruik etc. der
Nederl. woorden kan van Dale's groot
woordenboek niet missen. R. S.
STRAELEN, Henry van, Ou va le Japon? — Verschenen in de serie „Eglise
Vivante" bij Uitgeverij Castermans te
Doornik. Provincialaat S.V.D. Missiehuis
Teteringen, 1960, 270 pp.
De priester-schrijver en professor aan een
Universiteit in Japan, H van Straelen,
heeft naast zijn reeds tientallen bestaande

werken in diverse talen, thans in het Frans
een nieuw boek het licht doen zien over
Japan. Schrijver, die bijna een kwart eeuw
in Japan woont, heeft zich als doel gesteld
de lezer een beter begrip te geven van de
Japanse mentaliteit en daardoor tevens
van de Aziatische mentaliteit in het algemeen. Op die manier poogt hij een bijdrage te leveren tot een toenadering tussen
Oost en West. Alhoewel de auteur zijn
boek in een tiental hoofdstukken heeft ingedeeld zijn deze in feite terug te brengen
tot drie verschillende gebieden die in het
boek belicht worden, nl.. de mentaliteit
van het volk; het economisch en sociaal
leven in het algemeen en het christelijk
leven en haar problematiek in het bijzonder. In de eerste hoofdstukken krijgt men
al direct een goed beeld van de levens- en
wereldbeschouwing van de Oosterling,
meer speciaal van de Japanner. Doordat
telkens weer praktische voorbeelden wor-
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den gebruikt wordt het geheel bijzonder
levendig. Bij de behandeling van het sociaal en economisch leven wordt door
schrijver uitdrukkelijk en herhaaldelijk onderstreept dat Japan niet zoals sommigen
menen worstelt met een demografisch probleem, dat is met de zgn. overbevolking,
maar veeleer met een zuiver economisch
vraagstuk, nl. dat van het beter zien te
benutten van de economische potentialiteir
ten. In de laatste hoofdstukken, waar het
Christendom aan de orde komt, behandelt
schrijver de manier waarop Azië het
Christendom beschouwt en de redenen
waarom dit juist op zo een bijzondere manier gebeurt; de christene missie in het
Oosten en de invloed op de niet-christene
Japanners en tenslotte de belangrijkste
problemen waarmee de huidige missie
thans geconfronteerd wordt. Opvallend in
het gehele boek is de nuchtere realiteit,
waarmee zowel de feiten als de problemen
naar voren worden gebracht. Het werk is
in eenvoudig Frans geschreven en kan
worden aanbevolen aan allen die belang
stellen in het Oosten en meer in het bijzonder aan hen wier interesse uitgaat naar
het werk van de Kerk in dit, ook voor ons
Europeanen, zo belangrijk werelddeel.
J. van Lierde
CONQUEST, R., The Sovjet Deportation of Nationalities. — Macmillan, Londen, 1960, 218 pp., geb. sh. 30.
Alhoewel de auteur, oud-student van de
London School of Economie and Political
Science, veeleer een specialist is inzake
literatuurproblemen, verrast hij ons hier
met een diepgaande studie van een weinig
gekend vraagstuk, nl. dat van de deportatie van de minderheden van Sovjet-Rusland. Na een kort geschiedkundig overzicht van de Russische expansie naar
Midden-Azië volgt een overzicht van het
lot van enkele volksstammen, die in Sovr
jet-Rusland sterk werden vervolgd, w.o.
de Wolga-Duitsers, de Kalmoeken en de
Krim-Tartaren. De schrijver beperkt zich
hierbij niet tot een geschiedkundig en por
litiek overzicht. Ook etnologisch worden
deze volkeren besproken. Tenslotte volgen
hoofdstukken gewijd aan de Russische rassenpolitiek, en de Westerse opvattingen
dienaangaande. Praktisch werden uitsluitend Russische bronnen gebruikt. Jammer
genoeg lijkt ons het werk te overladen.
Waarom moet schrijver zo breedvoerig
uitwijden over de literatuur en de kunst bij
de besproken volkeren? Het gaat hier toch
veeleer om een politiek vraagstuk. Daarbij
is de aangifte van de bronnen ook tamelijk

verwarrend. Wel kunnen de gereproduceerde kaarten veel goedmaken. Kortom
een werk, dat in feite voor een groot deel
bestaat uit commentaren op Russische teksten. A. Van Peteghem
CLARK, Stanley, The man who is France, The story of Charles de Gaulle. — G.
Harrap Ei Co Ltd., Londen, 1960, 204 pp.,
geb. 15 sh.
Dit is meer een lofrede op dan een biografie van de Franse president. Uit diens re~
devoeringen en publikaties worden enkel
citaten aangehaald, waaruit kan blijken
dat hij het juist voorhad. Nergens wordt
gezegd dat de Gaulle twee keren (in 1940
en in 1958) door een revolutie aan de
macht is gekomen. Wel blijkt ook uit dit
levensverhaal, dat de Gaulle nooit bereid
is geweest te gehoorzamen wanneer hij een
bevel afkeurde. (En niet enkel wanneer
een immoreel bevel werd gegeven.) Doch
zodra hij over mensen gezag uitoefende,
eiste hij van hen een soms haast onmensen
lijke tucht, en duldde hij geen tegenspraak.
De laatste tijd werden een groot aantal ha-giografieën van de Gaulle gepubliceerd.
Het boek van brigadier Clark verschilt
slechts in één opzicht van de andere; hij
gelooft niet dat er ooit ernstige meningsverschillen hebben bestaan tussen de Britten en de Gaulle (al zeggen de betrokken
nen, en namelijk de Gaulle en Churchill,
het helemaal anders in hun memoires) ; de
grote anti-gaullisten waren de Amerikanen
Roosevelt en Hull. M. Grammens
ROHME, Reiner, Die Marionetten des
Herrn. Erlebnisbericht aus Sowjetischen

Gefangenenlagern. — Eugen Rentsch
Verlag, Erlenbach - Ziirich, Stuttgart,
1960, 357 pp., ingen. D.M. 12, geb. D.M.
15.80.
Een zeer mooi boek door een edel mens
geschreven: het authentisch verhaal van
een Duitse diplomaat ^- vanzelfsprekend
onder een deknaam schrijvend ^- die in
augustus 1945 in Mantsjoerije door de
Russen gevangen wordt genomen, de gru
welen van de ondervragingen, kerkers,
gevangenissen, straf.- en arbeidskampen
meemaakt, en, dank zij „de grote dooi"
na Stalins dood, op nieuwjaar 1954 weer
in de vrije Duitse Bondsrepubliek arri
veert. Het is een sober, zakelijk en objectief gehouden verhaal, zonder sentiment
of ressentiment, en daarom des te boeiender. Bovenal treft het diep-menselijke,
het vertrouwen in de kracht van de geest
en in Gods bestel over deze wereld, alles
gekruid met fijne humor. God leidt de
-
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hele wereld en elk mensenleven, vaak
door de zwaarste beproevingen; hoe zelfbewust en machtswellustig de vervolgers
zich ook voordoen, zij zijn ten slotte
slechts „marionetten van de Heer".
M. Dierickx
LECLERCQ, J., Du droit naturel à la
sociologie, I-II. — Spes, Parijs, 1960,
160-168 pp., N.F. 10.
Met deze beide deeltjes begint een nieuwe collectie Sociologie d'aujourd'hui,
onder leiding van de professoren J. Lab
bens (Lyon) en E. Pin S.J. (Rome) . De
Leuvense hoogleraar ontwikkelt er op
zijn gemoedelijke toon enkele der hoofdgedachten uit zijn Introduction à la sociologie: over het ontstaan der sociologie
als eigen wetenschap en over de diensten
die zij andere disciplines kan bewijzen.
J. Kerkhofs
,

HERTON, Thomas, Weltliches Tagebuch 1939-1941. — Benziger Verlag,
Einsiedeln, 1960, 180 S., D.M. 10.80.
Thomas Merton is, zoals men weet,
Trappist in een Amerikaanse abdij en
men verwacht van een Trappist geen
„secular journal". Dit is echter een dagboek uit de tijd, toen hij, pas bekeerd,
nog in de wereld was, en werd nu gepubliceerd ten bate ener caritatieve instelling te New York. Het zijn notities en
beschouwingen over omgevingen en verschijnselen, waarmee de auteur omstreeks
1940 in aanraking kwam. Merton heeft
zich een zekere gemeente verworven en
deze zal ook het dagboek met belangstel
ling ter hand nemen. P. van Alkemade
NIBLETT, W. R., Christian education in
a secular society. •-- Oxford University
Press, London, 1960, 132 pp., 12 s. 6 d.
net.
DRINKWATER, Francis H., Telling the
good news. Reflections on Religion and
Education. — Macmillan-Burns & Oates,
London, 1960, 228 pp., 22 s. net.
Young writers, young readers. Ed. by Bo .
ris Ford. An anthology of Children's reading and writing. — Hutchinson, London,
1960, 172 pp., 15 s. net.
Deze drie boeken gaan uit van dezelfde
bekommernis: hoe zal het onderwijs van
vandaag zich aanpassen aan de snel veranderende vormen, en zijn gericht tot hetzelfde publiek. ouders zowel als leraren.
Het boek van Professor Niblett, resultaat
van een onderzoek van het Britse instituut
voor christelijk onderwijs, vormt een
waarschuwing en een aansporing tevens.
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Is het onderwijs en de opvoeding die wij
geven werkelijk van christelijk-vormende
waarde? Godsdienst als verplicht vak of
kerkdiensten alleen zijn niet voldoende, de
christelijke levensvisie moet heel onze
houding doordringen, zodat wij op de eerste plaats gelovige mensen vormen. Het
boek gaat in op deze kwestie voor de verschillende vakken afzonderlijk en geeft
menige kostbare hint. Canon Drinkwater,
een van Engeland's vooraanstaande katecheten, heeft door woord en geschrift de
recente vernieuwing in de Engelse kater
chetiek gestimuleerd. Verschillende van
zijn essays zijn gebundeld in dit boek.
Achter de onderhoudende toon en de
zachte humor verbergt zich een diepe bezorgdheid om de achterstand en de weinig
aangepaste benadering der leerlingen, om
het gebrek aan pedagogische kennis bij
vele priesters en de eenzijdig-intellectuele
leerstof van de katechismus. Het derde
boek geeft ons eerst 'n aardige bloemlezing
uit wat kinderen van 6 tot 18 jaar zelf geschreven hebben. Hierin komt de oorspronkelijke kracht der kinderlijke verbeelding naar voren, die dan, zo luidt ongeveer de stelling van de essays uit het
tweede deel, bedorven wordt door populaire schrijvers van de hedendaagse jeugdlectuur als b.v. Captain Johns. Dit laatste
is niet overtuigend. Het boek is voorzien
van een index van goede Britse jeugdlectuur. E. Bolsius
SARMENT, A. du, Claudel et le prétre
(Etudes religieuses No. 746) . r La pen .
sée catholique, Brussel, Office général du
livre, Paris, 1960, 59 pp., Fr. 24.
Het petekind van Claudel brengt hier op
fijnzinnige wijze en met een grootse visie
op het priesterschap, de dichter waardig,
de meest kenschetsende passages uit zijn
werk bijeen waarin hij over dit thema
spreekt. H. Leuridan
,

POCKET-BOEKEN
Prisma-boeken. f 1.25.
Zinaïda SCHAKOVSKOY, Hoe ik Rusland terugzag. Vert. r Een ongewoon
boeiend relaas van een aristocratische
emigrée, die later in legatie-verband in
Rusland terugkeert.
L. N. TOLSTOI, Verhalen. Vert. ^-- Een
zestal meesterlijke novellen van de grote
schrijver.
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Edmund CRISPIN, Moord op tournee.
Vert. --- Een niet bijzonder geslaagde detective van de bekende Engelse schrijver.
John DICKSON CARR, Blinde ooggétui.
ge. Vert. — Een goede detectiveroman.
Helen WADDELL, Abelard en Héloïse.
Vert. — Het aloude verhaal, door een geleerde dame in een nieuw kleed gestoken.
Leonard ENGEL, Hart-operatie. Vert. -Een nauwkeurige beschrijving van de
hartoperatie van een 13-jarig meisje, spannend en instructief.
Hans REMER, Algemene muziekleer.
Vert. -- Een bewerking van een goede
Duitse populaire inleiding tot de musicologie.
Otto Willi GAIL, De greep naar het
atoom. Vert. — Een goed en helder geschreven werkje over wat men thans weet
van het atoom.
P. G. WODEHOUSE, Dokter Sally.
Vert. — Een nieuw opus van de bekende
Engelse humorist. Voor Wodehouse-liefhebbers.
Walter LORD, De dag van Pearl Harbour. Vert. — Een boeiend relaas over de
aanval der Japanners op de Amerikaanse
vloot in december 1941.
H. R. HAYS, Zeden en gewoonten van
primitieve volken I en II. Vert. ^- De
Amerikaan H R. Hays vertelt hier de geschiedenis der zich ontwikkelende etnologie en schrijft over het leven en bedrijf der
natuurvolken.
Mark SPADE, Zaken doen voor je plezier. Vert. -- Een eigenaardig half ernstig, half humoristisch boekje over het
„zakenleven". R. S.
Pietura-boeken, Het Spectrum, Utrecht,
f 2.25, geïllustreerd.
David CATARIVAS, Israël, — Een rijk
geïllustreerd boekje over de situatie van
de jonge staat met het oude volk, Israël.
Daniel van DAMME, Erasmus. — In deze
humanistische tijd zijn de papieren vare
Erasmus gestegen. D. van Damme schrijft
hier een karakter- en levensschets van
hem.
Jean GIMPEL, De bouw van een kathedraal. — Een instructief werkje over alles
wat de bouw ener kathedraal, zoals de
middeleeuwen er zo vele kennen, betreft.
Claude VAUSSON, Oostenrijk. — Een
prettig leesbaar boekje over de verschillende aspecten van Oostenrijk met zijn beroemde hoofdstad. R. S.

Salamander-boeken, Querido, Amsterdam.
Prof. Dr. A. QUERIDO, Godshuizen en
Gasthuizen. — Een rijk geïllustreerd overzicht van de ziekenhuizen in de loop der
eeuwen. f 2.50.
Prof. Dr. Th. P. van BAAREN, Doolhof
der Goden. — Een inleiding tot de vergelijkende godsdienstwetenschap die de
grondbegrippen en ~verschijnselen der
godsdiensten beschrijft. Geïll. f 2.50.
Aar van de WERFHORST, Volcmar de
Ommeland-vaarder. --- Een herdruk van
van de Werfhorsts veelgelezen historische roman. f 1.75.
M. H. SZéKELY-LULOFS, De hongertocht van 1911. — Eveneens een herdruk
van een verhaal der bekende schrijfster
over een verschrikkelijke tocht in de ber.
gen van Sumatra. f 1.75.
Louis Paul BOON, Mijn kleine oorlog..-Een heruitgave van Boons fragmentarische oorlogsherinneringen. f 1.75.
Marianne PHILIPS, Tussen hemel en aarde. --- Ook deze bundel kortere verhalen
plus een langere novelle is een heruitgave
van vroeger verschenen werk. R. S.
Elsevierpockets
Prof. Dr. J. PRESSER, Napoleon I en II.
f 2.90 per deel. Een uitstekend gedocu
menteerd, maar zeer, zeer kritisch, bijna
cynisch geschreven „Lebensbild" van Napoleon.
Prof. Dr. J. J. M. TIMMERS, Gids voor
Rome en omstreken, f 3.90. — Een rijk
geïllustreerde en kundig geschreven handleiding voor Rome-bezoekers. R. S.
r

List-Biicher. München. D.M. 1.90.
Helmut THIELICKE, Zwischen Gott und
Satan. — Een boekje van een Luthers
predikant over de bekoring van Jesus en
de „bekoorbaarheid" des mensen.
Heinz SCHWITZKE, Sprich, damit ich
dich sehe. — Zes „H►örspiele" van verschillende auteurs met een inleiding van
Heinz Schwitzke.
Thyde MONNIER, Der Gli cks "ndler.
Een niet onaardig, doch weinig waarschijnlijk romannetje van de Franse schrijfster Thyde Monnier.
Edita MORRIS, Das Lében heisz zu lieben. , Een aardig familie-verhaal. Een
beetje heidens. R. S,

Eerste druk na twee maanden. uitverkocht!
PIETER VAN DER MEER DE WALCHEREN

Aller 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 katholieke geloof ... Van Bloy's werk ben ik zeker geenbewonderaar. Er zit
voor mij altijd vat 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, duidelijkbeeld 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 ontroer
rende 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.
164 blz.

r—

gebonden 96 F 1 f 7.50.

Verkrijgbaar in de boekhandel

Uifgeversmij.
Desclée de Brouwer N.V.
België
Houtkaai 22, Brugge

Nederland
M. van Coehoornstraat 10, Breda

ANTWE R PS C H E HYPOTHEEKKAS
Naamloze Vennootschap — gesticht in 1881
(Private onderneming beheerst door K.B. van 1 5.12.1934)

Spaarkas - Obligaties - Hypotheken

Beheerde Kapitalen: ZES MILJARD FRANK
ANTWERPEN, 24, Meir - 33, Huidevettersstraat
BRUSSEL, 45, Regentlaan
ROESELARE, 99, St -Amandstraat

LUIK, 40, Boulevard d'Avroy
HASSELT, 25, Leopoldplaats

Agentschappen in het ganse land

75 JAAR TRADITIE ÉN ERVARING

Streven
naar een veilige toekomst doet iedereen.
Daarom sluit iedereen

zijn verzekeringen

af bij de

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

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

Voor uw dochter van 12of 15 jaar

Norinaalschool Onzelieve-Vrouw-Visitatie
Gentstraat, 3 SINT-AMANDSBERG (Gent)
aan tramhalte Oostakker - Lochristi - stadstram nr"- 7

LAGERE NORMAALSCHOOL met AFD. voor BEWAARSCHOOLONDERWIJZERESSEN en VOORBEREIDENDE HUMANIORA
Internaat - Half-internaat - Externaat
Telefoon 283462 en 282712
1

BOEKEN INGEZONDEN BIJ DE REDACTIE
BESPREKING NAAR MOGELIJKHEID
Aan de poorten van een nieuwe tijd. Mogelijkheden der kernenergie (Elsevier-Pockets,
Elsevier, Brussel, 1960, 180 pp.
37)
ALLOTT, M., Elizabeth Gaskelt. — The British Council, Londen, 1960, 46 pp., 2 sh.
6 p.
Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1960. Imp.:
ANDRAE, Tor., Islamische Mystiker.
Meulenhoff, Amsterdam, 157 pp., f 4.10 en D.M. 3.60.
Archives de Philosophie, janvier-mars 1960. — Beauchesne, Parijs.
ARNAU, Frank, 3000 jaar kunstbedrog. — Uitg. W. Gaade, Den Haag, 1960, 363 pp.,
90 foto's, f-23.50.
BARBIER, J., La prière chrétienne è travers 1'oeuvre de Charles Péguy. ^-- Edit. de
l'Ecole, Parijs, 1960, 200 pp.
BEETS, Dr. M., Volwassen worden. — J. Bijleveld, Utrecht, 1960, 256 pp., f 12.90.
BILLEBAULT en De Villers, Histoire de mon gays, Belgique. — Edit. de l'Ecole,
Parijs, 1960, 62 pp., geïll.
BURVENICH, J., Ingmar Bergman zoekt de sleutel (Humanitas, 27) . , Lannoo, Tielt,
1960, 136 pp., geïll., ing. Fr. 35.
BUSSCHE, H. Van den, Le Notre Père (Etudes religieuses, 747) . — Pensée catholique,
Brussel, 1960, 108 pp.
CHRISTOPHER, John, De spelonken van de nacht. — Thymfonds, Den Haag, 1960,
252 pp., f 7.25.
COUWENBERG, Dr, S. W., 'Het Nederlandse partijstelsel in toekomstperspectief. —
Pax, Den Haag, 1960, 171 pp., f 5.90.
DALE, Van, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal. , Afl. 15, 8ste druk, M. Nijhoff, Den Haag, 1960, f 3.— per afl.
DELCOURT, J., Famille et civilisation urbaine. — Pensée Catholique, Brussel, 1960,
152 pp.
DHOMME, S., Le mise en scène d'Antoine á Brecht. , F. Nathan, Parijs, 1960, 350
pp., 16 pl., N.F. 9,80.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1960,
DURNEZ, G. en HUGOKé, Wiltzang.
78 pp., geïll., Fr. 75.
ECKERMANN, J. P., Gespriche mit Goethe. — Brockmann-Verlag, Wiesbaden, 1960,
831 pp., 146 ill., 7 facs., geb. D.M. 25,80.
Elseviers Kleine Filosofische en Psychologische Encyclopedie. — Elsevier, Brussel,
1960, 300 pp., Fr. 45.
Elsevier-pockets. Prof. Dr. J. PRESSER, Napoleon. 2 dl. f 2.90 per deel. Prof. Dr. J. J.
M. TIMMERS, Rome. f 3.90. Elsevier, Amsterdam, 1960.
ES~SCHWARZ,. M. van, Een nacht in Parijs. — Strengholt, Amsterdam, 1960, 220
pp., f 7.90.
FRASCHKA, Fértigmachen zum Erschiessen..-- E. Pabel-Verlag, Rastatt, 1960, 248
pp., D.M. 9,80.
GRAFT, Guillaume van der, Te vroeg en te laat. — Boekencentrum, Den Haag, 1960,
52 pp., f 3.25.
HELLER, E., Thomas Mann der ironische Deutsche. — Suhrkamp-Verlag, Frankfurt/
M., 1960, 364 pp., D.M. 18,80.
HERMANS, Fr., Ruysbroeck l'admirable et son école, A. Fayard, Parijs, 1960, 242
pp., N.F. 8,50.
HEY, Drs. W. de en Drs. J. J. PULLES, Het Ulo in vernieuwing. — J. J. Romen F1 Zn.,
Roermond, 1960, 196 pp., f 12.50 en f 13.75.
HOF,STAETTER, W., Deutsche Sprachlehre. 10. A. , W. de Gruyter, Berlin, 1960,
150 pp., D.M. 3,60.
HOLMSTROEM, R., Het geslacht 0dmark, vert. Piet Schepens. — Viking, Gent,
1960, 204 pp., geb. Fr. 110.
HOOFTMAN, Hugo, Alles over raketten en raketvliegtuigen. — La Rivière en Voorhoeve, Zwolle, 1960, 188 pp., f 7.90.
KRUITHOF, C. L., Brigitte. Ontwikkeling, Antwerpen, 1960, 32 pp.
KLING, Hans, Konzil und Wiedervereinigung..-- Herder, Wien, 1960, 250 pp., S 85.
LANGAESSER, E., Gedichte. Claasen~Verlag, Hamburg, 1960.
LASKER-SCHUELER, E., Gedichte 1902 1943. — Kasel-Verlag, München, 1960, 440
pp., D.M. 19,80.
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MONTFORTAANSE BEDEVAARTEN 1960
* 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.

De Leiegouw. Verslagen en mededelingen. Jg. II, 1 (1960). J. Vermaut, Kortrijk; Red.
Doornikse Wijk, 119, abonn. Fr. 200.
List Bucher. K. GREBE, Militiirmusik, 157 pp.; E. MORRIS, Das Leben heisi zu lieben,
310 pp.; G. KAHN-ACKERMANN, Trost der Reben, 174 pp.; W. WEYRAUCH,
Paul List Verlag, Munr
Ich lebe in der Bundesrepublik; H. FEHR, Emil Nolde.
chen, 1960, fi r den Einzelband D.M. 2.20.
Liturgisch woordenboek o.r. van Dr. L. BRINKHOFF O.F.M. e.a. afl. 3. — J. J. Romen
Zn., Roermond, Maaseik, 1960, f 9.75 per af 1.
MANN, Th. en KERENYI, K., Gespr ich in Briefen. — Rhein-Verlag, Zürich, 1960,
224 pp., D.M. 19,80.
MENANDER, Het scheidsgerecht (Klassieke Galerij, 143) . , De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1960, 84 pp., Fr. 25.
Monumenta Christiana Selecta, Deel III, V, VI, VII. Desclee en Co., Tournai, 1960.
MORUS, De toekomst onthuld (Elsevier Pockets). — Elsevier, Brussel, 1960, 206 pp.
Pastorale cahiers. Nr. 2 o.r.v. Mr. L. C. BAAS e.a. — Landelijk centrum voor Kath.
Actie; Paul Brand, Hilversum, 1960, 200 pp., f 7.90.
POPAN, Fl., Orthodoxie heute in Rumiinien und Jugoslawien. , Herder, Wien, 1960,
190 pp., D.M. 6.
V rike und seine Leser. — Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1960, 155
PRAWER, S. S., M
pp., D.M. 11.
Prisma-Boeken, H. R. HAYS, Zeden en gewoonten van primitieve volken, 2 dl. Ed
CRISPIN, Moord op tournee. M. SPADE, Zaken doen voor je plezier. L. N. TOL STOI, Verhalen, Prinses Z. SCHAKOVSKOY, Hoe ik Rusland terugzag. Helen
WADDELL, Abelard en Heloïse. W. LORD, De dag van Pearl Harbor. H. RENT
NER, Algemene muziekleer, L. ENGEL, Hartoperatie, Piet MAREE, Knutselen in
huis. P. G. WODEHOUSE, Dokter Sally. J. D. CARR, Blinde ooggetuigen. O.
GAIL, De greep naar het atoom..-- Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1960,
f 1.25 per deel.
RICOEUR, P., Finitude et culpabilité 1-2 (Philosophie de la volonté) . — Aubier, Parijs; Edit. Universelle, Brussel, 1960, 168-336 pp., ing. Fr. 111-170.
416 pp., 15 foto's,
RODENBACH, A., Verzamelde werken. I, door Prof. F. Baur,
geb. 3 delen Fr. 525.
ROEMANS en Van ASSCHE, Theophilus (Klassieke Galerij, 136) . — De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1960, 80 pp., Fr. 25.
Ontwikkeling, AntROGGEMAN en WIJCKAERT, De revolte der standbeelden.
werpen, 1960, 20 pp., geïll.
Salamander reeks. L. P. BOON, Mijn kleine oorlog. M. PHILIPS, Tussen hemel en
aarde. H. M. SZEKELY-LULOFS, De hongertocht van 1911. A. v. d. WERFHORST,Volcmar -de ommelandvaarder. Prof. Dr. Th. P. van BAAREN, Doolhof
der Goden. Prof. Dr. A. QUERIDO, Godshuizen en gasthuizen. — Em. Querido,
Amsterdam, 1960, f 1.75 en f 2.50.
SALES, Franciscus van, Inleiding tot het devote leven. — Paul Brand, Hilversum, 1960,
411 pp., f 8.90.
SANTE, pr., J. van, God in zijn geheimen. — H. J. Dieben, Den Haag, 1960, 220 pp.,
f 6.90.
SCHNEIDER, R., Het Onzevader, vert. A. Geerardijn. — Patmos, Antwerpen, 1960,
84 pp., ing. Fr. 35.
SHAKESPEARE, W., Othello, vert. W. Courteaux, 2de dr. — De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen, 1960, 128 pp., Fr. 35.
Per plaat
Stemmen van schrijvers. Nooteboom, Vinkenoog, Andreus, Kouwenaar.
f 6.25. Em, Querido, Amsterdam, 1960.
SZCZESNY, Gerhard, De toekomst van het ongeloof, -- Moussault, Amsterdam,
r

r

r
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r

1960, 186 pp., f 9.50.

Verlag Herder, Wien, 1960, 410 pp., S 98,
UNGAR-DREILING, Erika, Josafat.
D.M. 16,50.
WAST, H., Don Bosco en zijn tijd, vert. — Lannoo, Tielt, 1960, 432 pp., ing. Fr. 110,
geb. Fr. 136.
WIESSING, H. P. L., Bewegend portret. — Moussault, Amsterdam, 1960, 523 pp.,
r

f 19.50.
WOLKENSTEIN, M. W., Struktur und Physikalysche Eigenschaften der Mole "le.
B. G. Teubner Verlag. Importeurs J. Meulenhoff, Amsterdam, 1960, 770 pp.,
met 330 afb., f 58..
Zo zijn ze. Publikatie Nr. 4 van het Sociologisch Instituut der Nederl. Hervormde Kerk.
Boekencentrum, Den Haag, 1960, 116 pp., f 4.90.
r
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UNIVERSITAIRE Ste ELISABETUSCHOOL
VOOR ZIEKENVERPLEEGSTERS EN VROEDVROUWEN,
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 1 7 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)

Kent U

MARBRABEL
een nieuwe, moderne marmer-tegel

N.V. Kortrijkse Katoenspinnerij -Kortrijk
nodigt alle

Fluweel -.
= Tapijt- en
Zwaardoekweverijea

uit met haar in contact te treden

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

BANDEN
Belangstellenden kunnen de band voor het inbinden
van Jaargang XIII - deel II bestellen door storting
van Fr 25 per band op postcheknummer 884.67 Streven
met vermelding : „Voor band XIII - deel II".
Tijdige bestelling gewenst.

Antwerpse Verzekerings Maatschappij

4_s'¢cutitai

N.v.

De Oudste Verzekeringsmaatschappij van hef land p' — Gesticht in 1819

Kipdorp 46, — ANTWERPEN
- Brand - Winstverlies - Alle risico's - Leven - Auto's - Diefstal Burgelijke verantwoordelijkheid
- Persoonlijke - Wet - Dienstboden - Glasbraak -

Vilt Ge in geest van apostolaat uw jong leven ten dienste stellen van
de Kerk in de zorg aan Kristus' lidende ledematen geeft U dan aan
als leerlinge - verpleegster - verpleegster Sociale hygieniste - of verpleegassistente aan de
SCHOOL VOOR VERPLEEGSTERS „MATER SALVATORIS"
SALVATORSTRAAT, 20 — HASSELT — TEL. 2.11.55
Bestuurd door de Zusters Salvatorianessen
Officieel diploma. — Prospectus op verzoek.

'it,e Standaard —
ket.92ieuwo&lad

-

sportwereld

Een van heide bladen moet U lezen!
Em. Jacgmainlaan 127, Brussel

Wenmaekers & Co

29, DE LEESCORFSTRAAT, 29
TELEFOON : 39.23.48

ANTWERPEN - Borgerhout

P.V.B.A

LICHTTEGELS
G a s r o e d en zonder stopverf
40 jaren ondervinding

G LAS BET0 N

Concessiehouders der

«VERItERIES NOUVELIES D'AIGREMONT>
voor BELGIË en HOLLAND

HEREN -CONFECTIE
naar keuze en maai

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

SINT CAROLUSINSTITUUT
Hospitaalstraat 2, St. Niklaas.

Externaat
Internest
Middelbare Technische Beroepshuishoudschool — erkend bij K.B. 26-11-53
categorie C5/CI. voor meisjes van 12 tot 18 jaar.
Verpleegaspiranten — erkend door K.B. van 9-3-59 --- categorie A2/CI.
voor meisjes van 15 tot 18 jaar. Ná 4e Humaniora of 3e Technisch.
Finaliteit: diploma Verpleegaspirante (1000 u. stage) + brevet van Kinderverzorgster (+ 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.

Wie kwaliteitsdraadartikelen wenst
vraagt ze aan bij

Tre.ilerier
Leon Bekaert P. V. B. A.
ZWEVEGEM

1 is, was en blijft de ware kampioen der lage prijzen!

MARIA THERESIA .VERPLEEGSTERSSCHOOL
Bestuurd door de „Dochters van het Kruis", verbonden aan het
St.-Jansziekenhuis, GENK. Tel. 53.141 — 53.142
Afdelingen : — Verpleegster Sociale hygiëniste. 4 jaar.

— Verpleegster A 1: 3 jaar.
— Verpleegster A 2: 3 jaar.
— Verpleegassistente A 2: 2 jaar.
— Nursing-Hostess : 1 jaar.
— Voorbereidend jaar.
Alle gewenste inlichtingen te bekomen bij de Directrice.
Onderwijs en internaat zijn kosteloos!

KARDINAAL

VAN

ROEY - INSTITUUT

Zusters der Christelijke Scholen
VORSELAAR

I. NORMAALONDERWIJS : Nieuw regime
— Lagere Normaalschool : Wetensch. B
— Middelbare Normaalschool :
. Afdeling Moedertaal Geschiedenis
. Afdeling Moderne Talen
. Afdeling Wiskunde - Fysica
. Afdeling Wetenschappen - Aardrijkskunde
— Normaalschool voor Kleuteronderwijzeressen

II. MIDDELBAAR ONDERWIJS
— Oude Humaniora : Grieks-Latijnse Afdeling
—Moderne Humaniora : Wetenschappelijke Afdeling
Economische Afdeling
— 70 Voorbereidende klasse

III. HOGER TECHNISCH ONDERWIJS
Hogere Technische School voor Wetenschappelijke Assistenten Al.
Interessante toekom tmogelijkheden voor meisjes!
,

INTERNAAT, HALF-INTERNAAT, EXTERNAAT

Zusters van de H. Philippus-lNeri, ZIEKHUIS te
St. Niklaas-Waas, Ankerstraat, 103
Psychiatrische inrichting voor vrouwelijke patiënten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrije, betalende vrouwelijke patiënten.
Toepassing van al de moderne vormen van neuropsychiatrische behandelingen.

Kent U
O. L. VROUWSCHOOL VOOR VERPLEEGSTERS
EN VERPLEEGASSISTENTEN Augustijnenstraat 9, Mechelen
Bestuurd door de Gasthuiszusters — Augustinessen
Voorbereidende afdeling vanaf 17 jaar
Nursing Hostesses — 1 jaar studie
Verpleegassistente — 2 jaar studie
Beroepsverpleegster — diploma van Verpleegassistente + 1 jaar bijst
Vraag inlichtingen tel. 127.87 — 144.23. Inschrijvingen alle 'dagen in de school vat -I
tot 16, uur en bij : E. Moeder-Overste, O. L.Vrouwgasthuis, Keizerstraat, 7, Mechelen.

„St Lucasschooi voor Verpleegassistent"
verbonden aan de St Lucaskliniek
Bestuurd door
de Zusters van den H. Vincentius à Paulo (Opwijk)

Officieel erkend brevet na 2 jaar
Mogelijkheid tot specialisatie
Internaat

Externaat
Voorbereidende lessen vanaf 17 jaar

Inlichtingen: Zuster Bestuurster
(Laar), 10. Ekeren II. Telefoon (Antwerpen) 45.88.73

„Ik diene blijde"
INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
St. Bartholomeus — MERKSEM
Afdeling verpleegsters : 3 jaar met specialisatie
Afdeling verpleegassistenten : 2 jaar
Voorbereidende afdeling vanaf 17 jaar
GEHEEL KOSTELOOS — FAMILIALE SFEER
Inlichtingen : E. Zr. Directrice, Jaak de Boeckstraat 10, Telefoon (03) 458642

Dit tijdschrift is gedrukt op papier van

In de komende afleveringen
zullen o.m. verschijnen:

F. DUISTER

Le Corbusier

PRor. DR. A. VAN MELSEN

Geloof en wetenschap

M. DIERICKX

Het Vaticaans concilie

W. M. VAN DEN WILDENBERG
J. VAN ACKERE

L. ELDERS
P. DE CEUSTER
A. SPITS
J. KERKHOFS
B. A. WILLEMS
DR. H. S. VISSCHER
J. MARLET

De kringloop van het geld
De rijpere Stravinsky
De volheid der tijden en Japan
Petrochemie
Het Delta-plan
De Katholieken in Groot-Brittanië
Karl Barths ecclesiologie
De structuur van la dolce Vita
De relatie arts-patiënt

0. HENDRIKS

De Koerden in het Midden-Oosten

C. DE GROOT

De Keerkring

f/tttt'l

~/~clzt~ 4250 7'lank~n. • • •

4250
4250
4250
4250
4250
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 waterverwarrner met thermostaat, controlelamp en ther,mometer - 80 liter inhoud
•
.
.
.
•
.
.
Roestvrije afwastafel in chroom-nikkelstaal 18/8 1 m x 0,50 m .
w.e.-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.e. kompleet met fluch of jachtbak
.
Waterstenen met afdruiptafel 1 m x 0,50 .
W.e. potten vanaf
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Leek en theologie
E oude Busken Huet vond de maatschappij waarin hij leefde een
theologische debatingclub. Dat gold toen voor „Holland", het
nog sterk calvinistische Holland; de katholieke gebieden in de Lage
Landen hadden daar part nog deel aan, evenmin als „de roomsen" in
dat Holland zelf. Wanneer de bisschop van Haarlem, Mgr. Dr. 1. A. E.
van Doodewaard, op zondag 25 september I.I. dit woord van Busken
Huet aanhaalt in zijn rede bij gelegenheid van het zilveren jubileum
van de katholieke organisatie der „leidende standen", „St.-Adelbert",
heeft het een andere zin gekregen. Er is veel veranderd tussen de tweede helft der negentiende eeuw en die der twintigste, en zelfs, zoals de
voorzitter van Adelbert vaststelde, tussen 1935 en 1960. De rede van
die voorzitter, Mr. F. J. G. baron van Voorst tot Voorst, was een docur
ment van de felle bewogenheid der katholieke leken in de Kerk, die
zich vanzelf met de clerus, het episcopaat en met de theologie con fron~
teert. Dit verschijnsel betreft heel Nederland, maar evenzeer België;
het is mondiaal of minstens Europees. Het berust op een ontwikkeling
van twee kanten. Wat de theologie betreft vinden wij het samengevat
door pater C. F. Pauwels O.P. in De Volkskrant van 6 oktober 1960:
„Het zin niet alleen maar de leken die grijpen naar de theologie. Het
is ook de theologie zelf, die zich voor de leken opent".

D

De theologie is daarmee in dezelfde situatie geraakt als heel de be-

oefening der wetenschap in de laatste decennia. Wij zien vooreerst de
nog steeds voortschrijdende specialisering, waardoor niet alleen kern~
fysici maar ook economen boeken schrijven, die ook voor hun vakgenoten welhaast ontoegankelijk zijn. Daarnaast echter staat een toenemende vulgarisatie, eerbiediger en juister gezegd: een democratisering
van de wetenschap. Professoren waken niet alleen over onze margarine
en ons drinkwater, maar voeden ook ons denken in T.V.-reportages en
pocketbooks. Omgekeerd stelt „het leven" voortdurend zijn vragen aan
de wetenschap, kan het leven zelfs niet wachten op het antwoord der
wetenschap, maar experimenteert en synthetiseert zelf. De strikte wetenschap is wel voorgoed geflankeerd door de na-wetenschappelijke
vulgarisatie en het vóórrwetenschappeljk essay. En zij zal door deze
twee cultuuruitingen ook zelf des te meer bevrucht worden doordat zij
in haar eigen arbeid, mèt heel ons denken, zoekend is geworden en op
drift is geraakt.
7
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Zowel de specialisering als de democratisering moeten op bijzondere
wijze eigen zijn aan de katholieke theologie. Eeuwenlang zijn de theologen bijna uitsluitend priesters geweest; dit is een feitelijke specialise-ring die diepe invloed heeft op de taal, het begrippenarsenaal en de
blikrichting der theologie; wij zullen aanstonds nog op deze specialisatie
vanuit de beoefenaars terugkomen. Daarbij moet echter tegelijk op een
andere specialisatie gewezen worden, een die de theologie rechtens
heeft en noodzakelijk altijd zal hebben, en wel uit zichzelf, door het feit
dat zij nu eenmaal wetenschap is. Zeker, er zijn vele wijzen om vanuit
het geloof te spreken, maar de theologie is van dat geloof de wetenschappelyke vertolking, is „geloof in de status van wetenschap", zoals
de bekende pater Chenu het uitdrukt. Het metafysisch denken dat daarvoor gevergd wordt en nog meer de exegese van de Schrift en de leeruitspraken van de Kerk, eisen een wjjsgerige, filologische en historische
scholing. Een wetenschappelijk gespecialiseerde theologie heeft zeker
niet altijd in de Kerk bestaan, maar in de Kerk van heden is zij evenmin
te missen als de openbare meningsvorming der gelovigen.
Met dit laatste woord komen wij op de democratisering der theologie.
Ook hiervoor ligt de meest noodzakelijke reden in haarzelf. De wetenschappen zullen des te meer in het proces der democratisering worden
betrokken, naarmate ze meer en dieper betrekking hebben op ons menselyk bestaan. Maar wat is er dieper op onze existentie betrokken dan
Gods openbaring, dit woord van liefde en heil waarin Hij ons zegt wat
Hij voor ons is en wij voor Hem? Het geloof in dit woord, waarvan de
theologie de vertolking is, is ons diepste bestaan. Gods openbaring in
Christus gaat alle mensen aan en het geloof in Hem is het leven van
héél de Kerk. De leek wordt bij voorkeur aangesproken als „gelovige",
en deze titel sluit in dat ook de geloofsvertolking der theologie voor hem
betekenis heeft en hij voor haar. Theoretisch maar nog lang niet
praktisch doen wij overbodig werk met erop te wijzen dat ook de
leken, naar het woord van Paus Pius XII, de Kerk zijn. Door hun leven
in Christus vormen zij het heilige volk en het koninklijke priesterschap
van de eerste Petrusbrie f . Naar de mate van hun geloof geldt van hen
ook het woord uit de eerste Johannesbrief.- „Gij hebt de zalving van de
Heilige en zijt allen weienden". Niemand in de Kerk hoeft onmondig te
zijn en de inzichten die aan dit weten ontspringen gaan zowel van ,,boven" naar „beneden", als van beneden naar boven, met voorbehoud
voor de beslissende stem die de Heer zelf gegeven heeft aan de herders.
In de rede van Mgr. van Doodewaard werden de leken aangespoord
en opgeroepen tot een gesprek met de theologie, en tevens ernstig gewaarschuwd de competenties te eerbiedigen. Degene die geen theoloog
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van zijn vak is moet zich daarvan bewust blijven. Dit „eerbiedigen der
competenties" heeft, ten onrechte, nogal kwaad bloed gezet. Wanneer
wij echter zien wat o.a. het grootste katholieke dagblad van Nederland
de laatste tijd enkele malen aan theologie heeft losgelaten, dan was deze
bisschoppelijke waarschuwing meer dan gemotiveerd. De mogelijkheid
dat er leken wèl theoloog van professie worden is, voorzover wij de
krantenverslagen hebben kunnen nagaan, door de bisschop niet genoemd. Gezien hetgeen wij zojuist zeiden, is deze mogelijkheid principieel allerminst uit te sluiten. Wij menen zelfs dat niet alleen het geloof maar ook de verkondiging daarvan, een taak kan zijn van ieder lid
der Kerk. Die verkondiging in haar liturgische vorm komt toe aan de
priester, in haar beslissende vorm is zij voorbehouden aan het episcopaat rondom de Paus, maar in het algemeen is niemand er van uitgen
sloten. Wij zien dan ook in de Kerk, en niet alleen in de missielanden,
de leek steeds meer als katecheet optreden, en wij worden allen gevoed
door de stem van katholieke schrijvers als Chesterton of Friedrich Heer.
Daarom moge de studie van de theologie ook in feite voor leken toeganr
kelijk worden. In Nederland bestaan gespreksgroepen en ook studieuze
theologiecursussen voor leken, zoals die welke door de Una Sanctahuizen van de paters M.S.C. op verschillende plaatsen worden gegeven. In België bestaat bovendien het Instituut voor Godsdienstweten
schap, verbonden aan de Leuvense Universiteit. De theologische faculteit van Nijmegen is toegankelijk voor degenen die een seminariecursus
hebben gevolgd ,,of een opleiding die daarmee gelijk staat". Voor een
instituut dat, verbonden met de theologische faculteit, aan leken zulk
een opleiding zou geven, is reeds lang gepleit, in het openbaar door de
professoren Rogier en Grossouw. Eindelijk zijn de paters Augustijnen
te Nijmegen van het woord naar de daad overgegaan, door aan hun
theologicum zulk een cursus te openen.
Praktisch studeert ieder een wetenschap naar de mate dat hij er later
zijn vak van zal kunnen maken. Omdat het priesterlijke werk toch he
meest direct op de verkondiging betrokken is, zullen de priesters wel
het meest theologie blijven studeren en zullen de vakmensen in de theologie wel het meest uit hun rangen blijven voortkomen, Ook dan blijft
echter de dialoog dringend gewenst en daarbij blijven de genoemde
bisschoppelijke aanbevelingen van kracht. De theologen moeten zich
realiseren dat de Kerk van vandaag vernieuwde en vernieuwende inzichten nodig heeft en niet kan wachten op een volstrekt algemene consen~
sus van de vaktheologen, die vroeger ook nooit bestaan heeft. Bovendien heeft de theologie zelf heden het verstaan van de mens zoals het
in deze tijd groeit hard nodig. Om deze beide redenen moet het komen
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tot wat met een modern cliché „het open gesprek" wordt genoemd. Dat
zal zich o.a. voltrekken in de vormen van vulgarisatie en essay die wij in
het begin hebben genoemd. Dat de theologische faculteiten van Leuven
en Nijmegen binnenkort willen starten met een Tijdschrift voor Theologie. en wel voor „levensnabije" theologie, kan, naast andere publicar
Lies, daartoe een welkome bijdrage zijn. Daartegenover staat dan dat
degenen die zich met vragen, inzichten en vermoedens tot de theologen
en tot de hele Kerk wenden, moeten bedenken dat de zalving des
Geestes die ons tot weienden maakt geen instinct alleen is, maar ook
om inhoud en interpretatie der bronnen vraagt, en daarmee ook om het
vakwerk der theologen van professie. Deze laatsten zullen soms door
uiterlijke omstandigheden niet kunnen zeggen wat zij eerlijk vanuit het
geloof menen, en wij hopen dat aan deze toestand zo gauw mogelijk een
einde komt. Maar zij weten zich ook innerlijk gebonden door de Kerk
van alle eeuwen, en de niet-theologen moeten mede langs hen deze binding aanvaarden.

De dimensi es van de ontwapening
PAUL RUYS S.J.

E ontspanning in de internationale betrekkingen kunnen wij definiëren als het onontbeerlijk klimaat waarin de vrede tussen de
naties kan behouden en bevestigd worden. Vrede, als orde in rechtvaarr
digheid en vrijheid, is het doel dat daarbij voor ogen staat. De rest:
ontspanning, co-existentie, evenwicht, collectieve veiligheid, én ontwapening, zijn slechts factoren die op verschillend niveau moeten bijdragen tot het bereiken van dat doel. In dit opstel willen wij even de
inhoud en de voornaamste dimensies van de ontwapening onderzoeken.
Wellicht komen wij tot de conclusie dat een doelmatige ontwapeningspolitiek in de huidige conjunctuur noodzakelijkerwijze moet leiden tot
het aanvaarden van een elementaire wereldregering.

D

De maatregelen welke door de ontwapeningsplannen worden voorgesteld, kunnen zeer verschillend van aard zijn. 1) Ze kunnen beperkt
zijn en dus slechts op een deel van de bewapening slaan. Ze kunnen
kwantitatief bepaald zijn, door b.v. een maximum vast te stellen voor
de getalsterkte der manschappen, de militaire begrotingen, of, zoals
gedaan werd in de enige geslaagde ontwapeningsovereenkomst, 't Verdrag van Washington in 1921, voor het aantal slagschepen. Een be
perking kan ook aangebracht worden door een kwalitatief onderscheid
tussen wapensoorten: b.v. tussen verdedigingswapens en aanvalswapens, een onderscheid waarover langdurig werd geredetwist in de
Volkenbondsvergaderingen. 2) Anderzijds kunnen ontwapeningsplannen een geleidelijke vermindering in de staat van bewapening tot voorwerp hebben. 3) Verder kunnen zij een produktieverbod of aanwendingsverbod inhouden voor wapens waarvoor kennis en technische
fabricatiemogelijkheid reeds voorhanden zijn. Dit was het geval met de
giftgassen gedurende de Tweede Wereldoorlog en thans het voorstel
van een produktieverbod voor ruimtetuigen die waterstofbommen met
zich meevoeren. 4) De uiterste mogelijkheid van de ontwapening ligt
natuurlijk in de afschaffing van elke soort van bewapening welke niet
strikt noodzakelijk is voor het behoud van de interne veiligheid van de
Staat. Het overeengekomen doel van de laatste ontwapeningsonderhandelingen te Genève was zulk een radicale oplossing.
Deze, nog weinig genuanceerde, opsomming leidt ons tot het voorlopig besluit, dat er reeds omtrent de doelstelling van een ontwape
ningsplan heel wat speelruimte bestaat voor de onderhandelaars.
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In het algemene beeld van de machtsverhoudingen in de wereld heeft
het ook zijn belang na te gaan welke de wilsvoorwaarden zijn waaronder ontwapeningsmaatregelen worden genomen. De ontwapening
kan eenzijdig zijn, vrijwillig, gedwongen of wederzijds bedongen. Op
het einde van de Tweede Wereldoorlog gingen de Verenigde Staten
vrijwillig over tot een massale ontwapening door de getalsterkte der
strijdkrachten terug te brengen van 12 miljoen op minder dan 3 miljoen. Duitsland en Japan werden daarentegen gedwongen tot algehele
ontwapening. Vanaf 1946 hebben zich zes verschillende lichamen,
meestal in U.N.O.-verband, bezig gehouden met plannen voor een bedongen ontwapening. Na meer dan 700 vergaderingen zijn de onderhandelaars tot geen enkel formeel akkoord geraakt.
Dit nadelig saldo wijst op een diepere werkelijkheid in de internationale verhoudingen en brengt ons tot een zeer belangrijke overweging:
ontwapeningsonderhandelingen en -maatregelen krijgen pas dan hun
volle betekenis, wanneer zij gezien worden in functie van de structuur
van de internationale maatschappij en van de krachten welke binnen die
maatschappij aan het werk zijn.
Na de Napoleontische oorlogen werd het behoud van orde en vrede
in Europa niet uitsluitend meer toevertrouwd aan het loutere spel van
het evenwicht tussen de machten, maar aan een groepering van grootmachten die, onder de benaming van Europees Directorium, zich als de
verantwoordelijke instantie aandiende om de vredelievende betrekkin~
gen te waarborgen. Door de industriële ontwikkeling, door een politiek
van bewapening, door tegenstrijdige allianties werd de band van het
directorium echter verbroken en de veiligheid van ons continent viel
opnieuw in de handen van een wispelturige evenwichtspolitiek. Dit
had de chaos van de Eerste Wereldoorlog tot gevolg. Voortbouwend
op de gunstige ervaringen welke men had opgedaan met het Europees
Directorium, werd, samen met de ondertekening van het Verdrag van
Versailles, de Volkenbond opgericht. Deze eerste wereldorganisatie
wilde haar idee van orde en vrede verwezenlijken onder het drievoudige
actiemotto: arbitrage, ontwapening, sancties. De bindingen door het
Volkenbondspakt gelegd bleken weldra echter niet bestand tegen de
middelpuntvliedende krachten welke tot uiting kwamen in machtspolitiek en nationalisme. De Organisatie moest wijken voor een onzekere
evenwichtspolitiek welke alle pogingen tot ontwapening aan zich
ondergeschikt maakte. De ontwapening moest wijken voor de oorlog.
Na de Tweede Wereldoorlog werd nu vijftien jaar geleden te San
Francisco de Organisatie van de Verenigde Naties opgericht. In het
U.N.O.-Handvest was het principe van de samenwerking en de solida~
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riteit van de zegevierende grootmachten ingebouwd. Deze machten,
permanente leden van de Veiligheidsraad, namen bijzondere verantwoordelijkheden op zich met betrekking tot behoud van veiligheid en
vrede. Hun eensgezindheid zou iedere evenwichtspolitiek overbodig
en een doelmatige ontwapeningspolitiek mogelijk maken. De U.N.O.
zou zelf over een politiemacht beschikken om gebeurlijke overtreders
van het recht en verstoorders van de vrede tot de orde te roepen en te
straffen. Dit mechanisme heeft echter nooit in belangrijke aangelegenheden en volgens de vooropgestelde regels kunnen werken, Om een
zekere efficiëntie te bereiken had aan de éne grondvoorwaarde voldaan
moeten zijn: de eensgezindheid van de grootmogendheden. In plaats
van samenwerkers werden de grootmachten rivalen met tegengestelde
belangen. Spanningen en geschillen tussen hen vormen de substantie
van de koude oorlog. De orde in de wereld, een zeer wankele orde
steunt niet op de beginselen van de collectieve veiligheid zoals in
het U.N.O.-Handvest geschreven staat, maar op het machtsevenwicht
tussen de twee werelden die zich, de ene rond Moskou, de andere rond
Washington geschaard hebben. In tegenstelling tot vroegere tijderf is
dit machtsevenwicht niet meer gestructureerd rond een veelvuldigheid
van machtskernen, waarvan er één de functie op zich kon nemen de
balans in evenwicht te houden, maar is opgebouwd rond twee polen
die elkaar in bedwang moeten houden door hun eigen macht. Bij de
klassieke machtsfactoren heeft er zich in de laatste decennia een nieuwe
gevoegd die, verre van stabiel te zijn, voortdurend in ontwikkeling is:
wetenschap en techniek. De moderne wetenschap en techniek hebben
wapens van massale vernietiging en de middelen om ze op lange afstand
te vervoeren voortgebracht. Aldus is het evenwicht waarop de orde
van de wereld thans berust, een balance of terror.
Een politiek van ontwapening moet thans gevoerd worden binnen
zulk een stelsel. Het wordt dan ook begrijpelijk, dat het streven naar
ontwapening geen zelfstandige kracht vormt in de internationale betrekkingen, maar dat het bestendig afhankelijk wordt gehouden van de
eisen welke het machtsevenwicht tussen de grootmachten bepalen. Alle
ontwapeningsonderhandelingen zijn dan ook aan de volgende dwingende regel onderworpen: in iedere fase van de voorgenomen ontwapening moet het evenwicht tussen de machtspolen bewaard blijven.
Terwijl zij dit behoud van het evenwicht als grondeis van hun nationaal belang stellen, streven de grootmachten er ook naar het evenwicht
in hun voordeel te verstoren, soms door wapengeweld, in de meeste
gevallen echter door middelen van politieke aard.
Aansturen op ontwapeningsonderhandelingen, -besprekingen of
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~conferenties kan nu juist zulk een middel van politieke en diplomatieke
aard zijn waardoor de ene of de andere mogendheid hoopt de machtsbalans steviger in evenwicht te brengen of in haar voordeel te doen
overslaan. Bij gevolg kunnen ontwapeningsonderhandelingen op zich
zelf vruchten afwerpen, geheel afgezien van de wil van de partners om
tot een akkoord te geraken dat legaal ten uitvoer kan gelegd worden.
Op verschillende wijzen kunnen zij bijdragen tot het behoud van de
vrede. Onvermijdelijk immers worden op zulke besprekingen, hetzij
rechtstreeks, hetzij door deductie belangrijke inlichtingen ingewonnen.
Aldus kunnen zij 1) bijdragen tot een duidelijker inzicht in de feitelijke
samenstelling van het krijgsapparaat en de militaire paraatheid van de
verschillende partijen, waardoor oorlogsavonturen door onderschatting
of overschatting van de tegenstander, oorlogen door misrekening, verrassingsaanvallen enz. gemakkelijker voorkomen worden; 2) zij kunnen
leiden tot een beter inzicht in de vraag, welke militaire maatregelen
door de tegenstander als een casus belli worden beschouwd; 3) zij verduidelijken voor de gesprekspartners, welke bedoelingen schuilgaan
achter bepaalde militaire maatregelen. Maatregelen waarin men vóór
de gedachtenuitwisseling een offensieve daad zou gezien hebben, kunnen nadien als defensieve handelwijzen aanvaard worden die geen
tegenmaatregelen eisen.
Kortom, reeds op zichzelf, afgezien van elk resultaat, kunnen ontwapeningsbesprekingen het evenwicht verstevigen. De status quo van
de machtsposities kan in sommige gevallen juist de bedoeling zijn van
zulke onderhandelingen. In deze gedachtengang treffen de ontwapen
ningsmaatregelen niet zozeer de eventuele verdragspartners zelf, maar
de outsiders die dingen naar een nieuwe machtspositie.
De hegemonie van de grootmogendheden hangt voor een groot deel
af van het overwicht aan gewapend geweld dat zij bij een gebeurlijke
oorlog kunnen inzetten. Wanneer zij door onderlinge overeenkomsten
tot een vermindering van hun eigen macht zouden overgaan, verzwakken zij meteen hun overheersingspositie ten overstaan van een mogelijke coalitie van kleinere Staten. Aldus bezitten de twee grote rivalen
tenminste één gemeenschappelijk belang: zich het initiatief voor te
behouden om, ongehinderd door de inmenging van kleinere mogendheden, de wereld onder elkaar in invloedssferen te kunnen verdelen.
Steeds hebben de grootmachten zich het voorrecht voorbehouden om
onder elkaar ontwapeningsbesprekingen te voeren los van een meer
universele conferentie. Gelijktijdig met de algemene ontwapeningsconferentie in 1932. 1933 te Genève voerden de grootmogendheden van
het ogenblik besprekingen te Lausanne. Afgezien van de blijvende
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bevoegdheid van de Algemene U.N.O.-Vergadering om de ontwapeningsvraagstukken te onderzoeken, hebben de grootmachten er steeds
voor gezorgd dat zij elkaar in een kleinere en gesloten kring zouden
kunnen ontmoeten. Des te ernstiger zullen zij zich met de ontwapening bezig houden, daar zij weten dat de voorgestane maatregelen
niet zozeer henzelf en hun verworven rechten kunnen deren als wel de
opkomende machten. Een van de hoofdbedoelingen van de ontwapen
ningsconf erentie van 1932 is zeker geweest, het herstel van de militaire
macht van Duitsland te voorkomen. Een zeer bijzonder opzet in de
conferentie met betrekking tot het stopzetten van de kernproeven, bestaat er in te voorkomen dat de Chinese Volksrepubliek en de Duitse
Bondsrepubliek atoommachten zouden worden en een plaats veroveren
in de opperste raad van de beheerders der wereld.
Een staat kan ook het initiatief tot ontwapeningsconferenties nemen,
met de bedoeling, niet om tot doeltreffende resultaten te komen, maar
uitsluitend om zijn eigen voordeel te dienen, om namelijk door dit
politieke middel een voor hem gunstige verschuiving in het machtsr
evenwicht te bereiken. De vrees voor de rampen van de oorlog, de
druk van een min of meer goed ingelichte publieke opinie, de kans, hoe
mager ze ook weze, op een doelmatig ontwapeningsakkoord, deze en
andere redenen kunnen er andere machten toe brengen in te gaan op
een verzoek van besprekingen. Het voordeel dat een macht uit een
conferentie hoopt te trekken kan van zeer uiteenlopende aard zijn.
1) Het behendig optreden van één der partijen kan de andere partij
voor de wereldopinie als een oorlogsophitser doen doorgaan; 2) de
timing, de keuze van het ogenblik waarop de onderhandelingen worden
aangeknoopt, kan een kostbare aanduiding geven omtrent de bedoeling
van bepaalde partijen. Het onderhandelingsinitiatief kan door één der
machten genomen worden op het ogenblik dat zij overgaat van één
wapensysteem naar een nieuw, krachtiger en meer doeltreffend. De
Sowj et-Unie kon b.v. niet weigeren deel te nemen aan de werkzaamheden van de U.N.O.-Atoomcommissie in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog, op het ogenblik dat de Verenigde Staten reeds in
het bezit waren van de bom en zij volop bezig waren hun atoom-wapen
te ontwikkelen. Uit de netelige positie van de Sowjets konden de Amer
rikanen natuurlijk politiek voordeel trekken. Later, tussen 1955 en 1957,
gedurende de werkzaamheden van de subcommissie voor ontwapening
die te Londen zetelde, had Frankrijk gedeeltelijk schuld aan de mislukking van dit U.N.O.-lichaam: Frankrijk was er op dat ogenblik op
gesteld tijd te winnen om zijn eigen atoombom te kunnen ontwikkelen.
3) Ontwapeningsvoorstellen kunnen juist die punten betreffen welke
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wijzen op een machtsoverwicht van de tegenstander of om strategische
redenen van overwegend belang zijn voor de tegenpartij. Een verschuiving van prioriteit of een sequentieverandering in plannen voor geleidelijke ontwapening kan de ene of de andere mogendheid treffen in hun
meest vitale verdedigingsmiddelen en bijgevolg, al was het maar tijdelijk, het evenwicht in de machtsbalans verstoren.
Deze bevindingen leiden ons tot de volgende conclusies. Onderhan~
delingen die niet tot een formeel akkoord leiden zijn daarom nog niet
nutteloos. Van de andere kant zijn zij ook niet noodzakelijk bevorderlijk
voor het behoud van de vrede. Veel hangt af van de omstandigheden
waarin de onderhandelingen zijn aangeknoopt, veel meer van de bedoe
lingen waarmee zich de partners tot de conferentietafel begeven. Bij
gebrek aan een centraal orgaan, dat over de bevoegdheid en de midde
len beschikt om ontwapening af te dwingen en aldus veiligheid en ,vrede
te handhaven, is de orde in de internationale maatschappij afhankelijk
van een machtsevenwicht. Dit machtsevenwicht, op zijn beurt, bepaalt
zin en doelmatigheid van alle ontwapeningsbemoeienissen.
Een onverbiddelijk doorgevoerde ontwapeningspolitiek veronderstelt
niet alleen een omwenteling in de internationale betrekkingen, maar ook
een grondige herziening van onze opvattingen over de Staat, en dit
niet alleen op het niveau van de theoretische grondwettelijke begrippen, maar ook op dat van de houding en gedraging van de burgers
tegenover Staat en Natie.
Volgens zijn begrips- en werkelijkheidsinhoud steunt de moderne
staat op de vereenzelviging van Staat en Natie. De legitimiteit van het
Staatsgezag steunt op zijn nationaal karakter. In artikel 25 van de
Belgische Grondwet b.v. wordt dit beginsel op kernachtige wijze vastgelegd: „Alle machten gaan uit van de Natie". Deze vereenzelviging
van Staat en Natie wordt op zeer doeltreffende wijze bewerkt door het
oproepen van de jeugd tot dienstplicht in de strijdkrachten van de
Staat. De dienstplicht wordt gewettigd door de verplichtingen die ieder
burger heeft tegenover zijn Vaderland. De nationale eensgezindheid
vindt een sterke symbolische uitdrukking in troepenschouwingen, parades, huldebetuigingen aan de gesneuvelden. Meer nog, wanneer hij
bedreigd is in zijn bestaan, is de Staat er toe gemachtigd het offer van
het leven te eisen door een beroep te doen op de vaderlandse plicht.
De staatssoevereiniteit, de onschendbaarheid van het grondgebied en
de politieke onafhankelijkheid steunen in laatste instantie op het leger.
Zonder strijdkrachten is de Staat machteloos, zonder leger is de soevereiniteit een hol begrip. Tegen deze opvatting kan opgeworpen wor~
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den dat in de huidige staat van bewapening en in de tegenwoordige
vorm van de allianties elke bewapening een utopie is, een fata morgana,
een hopeloos zich vastklampen aan voorbije tijden. In werkelijkheid is
dit ook zeer waarschijnlijk zo, maar de politieke gedachte en de gevoe
lens van de mensen hebben zich aan de gewijzigde realiteit nog niet
aangepast. Alle theorieën van het communisme, die het Rode Leger
voorstelden als het leger van het internationaal proletariaat, dat geen
nationale bindingen mocht kennen, moesten gedurende de Tweede
Wereldoorlog wijken voor de noodzakelijkheid om de weerbaarheid en
de offergeest van het Russische volk aan te wakkeren. Stalin zelf deed
toen geen beroep op de eis om de voorrechten van het proletariaat te
beschermen, maar op de plicht om „Moedertje Rusland" te verdedigen.
In de uiterste nood lag ook in Sowjet-Rusland de opperste rechtvaardiging van het offer voor de Staat in de vereenzelviging van Staat
en Vaderland. Alle plannen voor integratie van de strijdkrachten die
na de Tweede Wereldoorlog in het Westen werden gemaakt, leden
schipbreuk op de klippen van het nationaal bewustzijn. Men herinnere
zich de lotgevallen van de Europese Defensie-Gemeenschap, of de
tot heden vergeefse pogingen om een sterker centraal gezag in de
N.A.T.O. in te voeren. Strijdvaardigheid en offerbereidheid kunnen
alleen verkregen en verantwoord worden wanneer zij steunen op het
motief van de Vaderlandsliefde. Een bewijs a contrario van deze stelling werd geleverd in de Korea-Oorlog. De Amerikaanse en U.N.O.~
interventie in Korea werd voor de strijdkrachten in de publieke opinie
verantwoord door een beroep, niet op de plicht om de nationale belangen te verdedigen, maar op de noodzaak om de beginselen van collecr
tieve veiligheid zoals die in het U.N.O.-Handvest liggen vastgelegd,
veilig te stellen. Dit belette echter niet dat de publieke opinie de vrijwilligers voor Korea vaak als avonturiers beschouwde. De motivering
vond zo weinig ingang bij de Amerikaanse strijdkrachten, dat haast één
derde van de Amerikaanse krijgsgevangenen zich op een of andere manier schuldig maakte aan collaboratie met de vijand.
Indien de regeringen nu akkoord zouden gaan om het principe van
algehele en algemene ontwapening te aanvaarden, dan laten zij meteen
het doodvonnis uitspreken over de nationale legers. Welnu, wie het
leger raakt, raakt de Natie; wie de Natie raakt, raakt de grondslag zelf
van de moderne Staat. Indien dit waar is, dan moeten wij ons afvragen,
welke regering, die het aandurft de weg naar de ontwapening te verkennen, daar ook de consequenties uit trekt op het nationale vlak. Zulk
een regering zou het Staatsbestel waarop haar macht steunt ondermijn
nen. Welke regering, vooral van een grootmogendheid, zou deze stap
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dan durven wagen? Willen wij het probleem van de ontwapening niet
vervalsen, dan moeten we durven inzien dat een consequent doorgevoerde ontwapeningspolitiek noodzakelijkerwijze moet leiden tot een
herziening van de begrippen: soevereiniteit, Natie, nationaal leger, met
al wat die begrippen inhouden aan gevoelswaarde en drijfkracht.
Er is nog een laatste gebiedende factor in het ontwapeningsvraag~
stuk die wij even van naderbij moeten onderzoeken: de nieuwsgierigheid en vindingrijkheid van de mens om produkten en tuigen te vervaardigen die zowel tot heil als tot vloek voor de mensheid kunnen
worden. Niets kan de mens beletten te zoeken, experimenten en ont~
dekkingen te doen. Alles hangt af van het doel waarvoor hij zijn vin~
dingen gebruikt, doch zodra de mens in het bezit is van een gevaarlijk
tuig, wordt hij bekoord om er gebruik van te maken. Naast zijn vernuft
moet de mens ook de wijsheid hebben om zich zelf in de onmogelijkheid
te stellen er een verkeerd gebruik van te maken, vooral wanneer dit
vernietiging van leven en beschaving tot gevolg kan hebben.
Terecht gaat de mens groot op zijn vindingrijkheid, doch hij dient
zich ook neer te buigen over een andere werkelijkheid van zijn natuur
die hem tot nederigheid moet stemmen. Wedijver, geschil, onenigheid,
betwisting horen bij het geschonden beeld van de mens als enkeling en
als sociaal wezen. Men herinnere zich de bedenking van Cavour: „Wel
ke booswichten zouden wij zijn, indien wij voor ons zelf deden hetgeen
wij voor ons land doen". Terwijl er echter binnen elke geordende Staat
een rechtsmacht en een politiemacht bestaan om deze onvermijdelijke
twisten te beslechten en de orde te handhaven of te herstellen, ontr
breken dergelijke instellingen met een zelfde doelmatigheid in de internationale maatschappij. In dit tussenstaatsverband leven de mensen
nog in anarchie of, indien men dit verkiest, zijn zij nog onderworpen
aan het recht van de sterkste. Nog steeds zijn wij dus blootgesteld aan
het vonnis van de kracht. Zolang die toestand blijft bestaan, zullen de
Staten er alles op zetten om hun macht te vergroten .... ook door een
waanzinnige bewapening.
Geen enkel plan tot ontwapening kan de vindingrijkheid van de
mens teniet doen. Geen enkel plan van ontwapening kan een einde
maken aan de conflicten tussen mensen en mensengroepen. Met het
oog op de wapens van massale vernietiging welke nu reeds in het arsenaal van de grootmachten voorhanden zijn of door wetenschap en techr
niek in de toekomst kunnen uitgedacht en vervaardigd worden, bestaat
er voor de menselijke maatschappij geen veiligheid tenzij in een elementaire wereldregering die over zeer beperkte, doch voldoende bevoegd~
„
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heden en macht zou beschikken om een wereldorde te bepalen en des.
noods af te dwingen. Het moge volstaan hier de besluiten van het
Lilienthal~verslag van 16 maart 1946 aan te halen. De auteurs van dit
verslag, waaronder zich Robert Oppenheimer bevond, schreven daar:
„Wij zijn eenparig tot de conclusie gekomen, dat er geen veiligheid
tegen een atoomoorlog te voorzien is in een systeem van internationale
overeenkomsten waardoor de atoomwapens verbannen worden en de
controle slechts wordt overgedragen aan een systeem van inspectie of
andere dergelijke methodes". En verder: „Wij zijn tot een dubbele
conclusie gekomen: 1) alleen wanneer de gevaarlijke aspecten van de
atoomenergie uit nationale handen genomen en overgedragen worden
aan internationale handen, bestaat er een redelijk vooruitzicht om beveiligingsmiddelen te bedenken tegen het gebruik van atoomkracht
voor bommen, en 2) alleen indien het internationaal lichaam belast
wordt met de ontwikkeling en het beheer, kan het zich behoorlijk van
zijn taak kwijten als beschermer van de toekomst van de wereld". De
conclusies van dit verslag lagen ten grondslag aan het plan dat de V.S.
in 1946 aan de UNO voorlegde en waarin de oprichting van 'n Atomic
Development Authority werd voorzien. In de kern zou dit gezag een
elementaire wereldregering met zeer beperkte functies zijn. De noodzaak om zulk een instelling op te richten bleef onomstotelijk vaststaan
door de jaren. Thans, in de ontwapeningsplannen van Oost en West
welke in de laatste maanden te Genève ter tafel kwamen, wordt
voor de eerste maal het principe van een internationale politiemacht
aanvaard. Op het niveau van de ideeën is dit alweer een stap verder op
de weg naar een internationaal executief orgaan.
De dimensies en de moeilijkheden van de ontwapening zijn van internationale en nationale aard; zij zijn zowel moreel als technischwetenschappelijk gebonden. Indien wij op korte termijn alle krachten
moeten steunen welke bijdragen tot een eerlijke ontwapening en ontr
spanning en alles in het werk moeten stellen om het prestige van de
Verenigde Naties te verhogen, dan dienen wij ons bovendien op lange
termijn vertrouwd te maken met de idee van een wereldregering met
beperkte bevoegdheden en daadwerkelijke machten. Op die voorwaarden kunnen wij ons, en de opinie rond ons, voorbereiden om bij te dragen tot een duurzame internationale ontspanning. „De romantici zijn
diegenen die nog steeds geloven dat de moderne bewapening aan een
Natie veiligheid kan schenken" ( Philip Noel-Baker) .

Le Corbusier
Het idealisme van een bouwmeester
FRANS DUISTER

Bezeten mars door de tijd

N de strijd om een nieuwe vormgeving en een duidelijke eigentijdse
stijl in de architectuur zal de grote Zwitsers-Franse bouwmeester Le
Corbusier een even sterk verguisde als bewonderde figuur blijven, die
echter, nu hij nog niet aan rusten toe is, zijn tijdgenoten de kans ontr
neemt een helder oordeel over hem uit te spreken. De zielsproblemen
van een uit haar voegen groeiende samenleving hebben de ontwikkeling van de moderne architectuur voor enorme problemen gesteld. Er
is een tegenstelling in het maatschappelijk leven gekomen; enerzijds is
er de snelle vooruitgang van een bijna ongelofelijk volmaakte techniek,
die bij de juiste toepassing ervan een eenvoudige levensstijl tot gevolg
zou kunnen hebben, anderzijds een even sterke hang naar primitivisme
en ongecompliceerde levenshouding. Het probleem van de stedebouw
ligt daarom in onze tijd niet in de eerste plaats op het vlak van de
schoonheidsleer en, in mindere mate, ook niet op het terrein van materiële beslommeringen. Het is een psychische kwestie geworden. De
kardinale punten, waarover sinds de eeuwwisseling, maar vooral na de
eerste wereldoorlog druk is gesproken, waaruit groeperingen zijn voortgekomen, „scholen" met een korte of lange levensadem, kortom waarover iedereen, die zich met het probleem van de moderne architectuur
verbonden - weet, heeft gedacht en gediscussieerd, hebben alle betrekking op de vraag: hoe passen wij de door ons opgeroepen moderne
techniek met haar geweldige mogelijkheden goed toe om het nieuwe
bouwen een juiste richting te geven? Een nieuwe harmonie moet er
ontstaan tussen mens, natuur en techniek. Het ideaal van Le Corbusier.
Wie wezenlijk iets wil begrijpen van de moderne harmonie, die de
meester voor ogen staat, al jaren lang beukt hij driftig op hetzelfde
aambeeld en zijn theorieën zijn slechts langzaam doorgedrongen tot
een grotere groep, kan de „belijdenissen" van hem in geschrift en
boek niet missen. Dat hij bij een druk bezet leven de tijd heeft gevonden over architectuur te schrijven, tekent al direct zijn merkwaardige
plaats als architect in onze evoluerende wereld.
De bebrilde duivel, zo wordt hij wel eens genoemd, deze lange,
schrale man. De vragen, die hem als jonge en veelbelovende kunsten
naar reeds bezig hielden, zijn na een flitsend leven vol experimenten
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lang niet alle beantwoord. Ondertussen is de belangrijkheid van zijn
visie als stedebouwer wel algemeen erkend ten hebben 1talrijke scheppingen, overal verspreid over de wereld, zijn naam tot een begrip gemaakt, al zijn de discussies daaromtrent nog altijd gaande en zullen zij
beslist weer opleven als binnenkort een herziene en uitgebreide uitgave
van zijn boek over de menselijke vestigingen het licht zal zien.
Le Corbusier is er aan gewend geraakt dat over hem en zijn werk de
debatten niet van de lucht zijn; meer nog, hij speelt graag met hen die
zijn meningen niet delen en hij ziet kans met zijn bijzondere spot en
ironie de tegenstanders voor goed tegen zich in het harnas te jagen.
Sommigen noemen hem . de profeet van de nieuwe tijd, anderen aarze
len niet hem het woord „volksmisleider" toe te voegen. De laatste jaren
pas zijn de ogen van de wereld steeds meer op deze driftige, hoogmoer
dige en dichterlijke architect gericht, nadat voor een deel zijn ,,Unité
d'Habitation" in Marseille kon worden verwezenlijkt, nadat hij ook in
1950 een begin had gemaakt met de uitwerking van de plannen voor
Chandigarh, de nieuwe hoofdstad van de Punjab in Indië, en hij in
1955 van de Franse regering de opdracht kreeg nog andere unités te
bouwen naar het voorbeeld van Marseille en Nantes.
Voor deze periode kreeg hij in kringen, die zich daarvoor interesseerden, een veelgeroemde naam, toen hij de bedevaartskapel van
Notre Dame du Haut in Ronchamp bouwde, met als raadsman naast
zich de Dominicaan Couturier in het kader van het „Renouvellement
Religieux" 1
f

) .

De moderne stad
Le Corbusier woont in Parijs, de stad die hem zeer na aan het hart
ligt, ondanks het feit, dat hij haar niet goed gebouwd noemt. Vele van
zijn bouwkundige ideeën en visies zijn in_ de Franse hoofdstad tot stand
gekomen, omdat deze stad, naar zijn mening een slecht geplande agglo-meratie van huizen en nog eens huizen, hem de weg heeft gewezen
naar een moderne, nieuwe en bij onze tijd horende architectuur. Toen
hij in 1907, nauwelijks levenslustiger en uitgelatener dan nu met zijn
72 jaar, als Charles Edouard Jeanneret, zoals de eigenlijke naam luidt
die hij van zijn Zwitserse ouders kreeg, in de omgeving van Florence
een heuvel beklom, waarop de kartuize van Ema is gebouwd, schreef
hij: „In dit landschap van Toscane heb ik een moderne stad gezien. Ze
ligt op een heuvel en bekroont deze. Zij vormt het schoonste silhouet
in het landschap, een krans van monniken--cellen. Ik geloof, dat ik nooit
1)

cf. Streven aug.-sept. 1956.
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meer een zo goede interpretatie van het wonen zal vinden. Deze ,,nieuwe" stad stamt uit de vijftiende eeuw. Haar indruk is een lichtend
visioen en zal mij nooit meer loslaten". De harmonie, die hij bij deze
kartuize had gezien leek hem zo volmaakt, dat het bezoek aan Ema
zeer beslissend is geweest voor de verdere ontwikkeling van de ideeën
van Le Corbusier. De kracht van deze ideeën ligt in de vindingrijkheid
en fantasie en in zijn goed aanvoelen van de mogelijkheden van de
moderne technieken.
Een van de grote vragen, die hij zich blijft stellen en waarvoor hij
ook een oplossing heeft, is: hoe kunnen wij ontsnappen aan de duizend
en één plagen, die de grote stad haar bewoners oplegt? Hoe verwezenlijken met moderne technische hulpmiddelen, dat in de opeenhopingen,
die wij steden noemen, de natuur haar plaats krijgt en behoudt, hoe
het landschap ongeschonden bewaren en toch bijeen wonen omdat een
maatschappelijke ordening dit nu eenmaal eist? De consequenties van
een grote hedendaagse stad bestaan meer uit plagen dan uit plezieren.
Le Corbusier blijft geloven, dat hij de nadelen tot een minimum kan be~
perken. Maar niet door „huizen" te blijven bouwen volgens de overlevering en de gewoonten van land of volk, want dat woord heeft hij
uit zijn woordenboek geschrapt; hij spreekt al jaren over ,,wooneenhe~
den" en om zijn tegenstanders op de kast te jagen over ,,woonmachines' . Daar hebben zij hem dan ook voldoende op aangevallen.
Als nieuw klinken zijn woorden
De zesde oktober 1887 werd Le Corbusier, wiens officiële naam dus
Charles Edouard Jeanneret _luidt, in La Chaux de Fonds geboren. Zijn
vader en grootvader waren graveurs, zijn moeder een musicienne.
Reeds vroeg komt zijn tekentalent duidelijk uit en hij wordt op zijn 14e
jaar tot de Ecole d'Art toegelaten. Als hij nauwelijks 18 jaar oud is
krijgt hij de opdracht voor een der bestuursleden van de school een
villa te bouwen. Met het geld, dat hij hiermee verdiende, gaat hij rei~
zen maken en hij komt sterk onder de indruk van de kracht van de
Duitse beweging (Josef Hoffmann, Peter Behrens en Heinrich Tesser
now) . In 1917 verhuist hij echter voorgoed naar Parijs. Dan breken
zich alle indrukken, opgedaan in het avondland aan de drempel van een
nieuwe tijd, baan als een een hevig werkende vulkaan. Hij schildert,
tekent, ontwerpt en schrijft vooral. In 1922 verbindt hij zich met zijn
neef Pierre Jeanneret. Hun architectonische en vooral stedebouwkunr
dige studies zijn vastgelegd in het „Plan pour une ville contemporaine
de trois millions d'habitants".
Hij schrijft: „eerlijk, optimistisch, vasthoudend, ondernemend en ook
,
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opgewekt zijn wij aan het werk gegaan. Daar wij geen lucratieve doeleinden nastreven, hebben wij nooit een compromis willen aanvaarden.
Integendeel, wij wijden ons aan creatieve studie, die vreugde schenkt.
In ons atelier in de Rue de Sèvres komen geestdriftige en vurige jongelieden bijeen uit alle landen en werelddelen. Die prachtige hulp van
jongeren stelt ons in staat onbaatzuchtige plannen uit te werken, die
misschien eens van nut zullen zijn om de hedendaagse maatschappij
haar nodige outillage te geven". Idealisme dus van de bovenste
plank. In wat voor tijd Le Corbusier deze bijeenkomsten organiseerde,
moge het volgende gebeuren duidelijk maken. Op een dag in 1909 was
de leraar voor bouwkundige constructie aan de Academie voor Schone
Kunsten van Parijs ziek. Hij werd vervangen door de hoofdingenieur
van de Metro in Parijs. „Mijne heren, ik ga deze paar lessen, buiten
het gewone programma, wijden aan de nieuwe constructiemethodes, die
samengevat kunnen worden onder de term „gewapend beton", Hij kan
niet verder gaan: gefluit, geschreeuw, lawaai! Hij is verslagen. De leerlingen roepen: „houd je ons voor aannemers!" Daarop begint hij, geHet schema van een zogenaamde horizontale stad; zo laat Le Corbusier het
afdrukken in zijn boek over de moderne
bouwkunst: „Les Trois Etablissements
Humains". De opzet is rechtli ning, typisch voor de bouwmeester. Links heeft
hij de aan- en afvoerwegen voor de industrie aangegeven; er zijn drie soorten:
rivieren, kanalen en spoorwegen. In verbinding staat daarmee het complex van
industriegebouwen, kantoren en werkruimten. Deze noodzakelijke gebouwen
liggen tamelijk geïsoleerd. De ligging
heeft verschillende voordelen. Allereerst
ten opzichte van de aan- en af voerwe-gen; vervolgens zullen de bewoners van
de eigenlijke stad, uiterst rechts, geen
hinder ondervinden van geluid, rook en
onzuivere lucht. Van en naar de werkruimten loopt een weg tot aan de woongelegenheden. Deze weg gaat onder de
rijksweg door. Deze verkeersweg ligt in
een gordel van groen. Evenals de woonblokken en allerlei andere gebouwen, die
in een stad aanwezig moeten zijn. Geen
verkeer komt de rust verstoren; er zijn
veel wandelpaden aangelegd, sportvelden, tuinen en met de aanplant van struiken en bomen is men niet karig geweest. De
nieuwe zienswijze omtrent stedebouw is groeiende. Urbanisatie is een woord geworden
dat ons beter in de oren gaat klinken en het aanvankelijk verzet, dat vooral voortkwam uit behoudsgezindheid, klinkt steeds zwakker. Het probleem van de moderne
huisvesting staat, dank zij de visie van Le Corbusier, voor een goede mogelijke oplossing. Het is bij zo'n netelige kwestie van het allergrootste belang een voorvechter
te hebben die een belangrijk spoor nalaat, waarop de bouwers van onze eeuw met
succes gezet kunnen worden.
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intimideerd, met de beschrijving van Middeleeuwse houtconstructies!
Hoe Le Corbusier tot zijn idealisme gekomen is, schrijft hij in een
tekst, die nu reeds dertig jaar oud is. Maar als nieuw klinken zijn woorden ons in de oren. Alleen een waarlijk geniaal iemand kan hierin rotsvast geloven, kan er dus ook sterk voor uitkomen en zal dan eveneens
trachten zijn ideeën te verwezenlijken. „In mijn 18e jaar heb ik een huis
gebouwd, met veel zorg en een menigte van .... roerende details. Dat
huis was waarschijnlijk afschuwelijk, maar vrij van architectonische
routine. Vanaf dat ogenblik was ik overtuigd dat een huis wordt gebouwd met materialen en arbeiders en dat het dan van de platte grond
en de ruimteverdeling afhangt of men slaagt of niet. Ik heb een afschuw gekregen van schools onderwijs, van recepten, heilige huisjes.
De menselijke scheppingen bereiken op zekere dag een onbetwistbare
klaarheid; zij vormen systemen. Dan worden zij wetmatig ingedeeld en
eindigen in musea. Dat is hun dood. Maar de nieuwe vondst komt op
en zet weer alles op het spel. Stilstand is onmogelijk. Het einde van een
mens is niet het einde van de architectuur. Nieuwe generaties komen.
Zij klimmen zo maar op je schouders en zonder hun springplank dank
je te zeggen, vliegen zij uit om op hun beurt het idee verder te dragen.
De moderne architectuur staat aan het begin, is net geboren. Zij zal
zich verwijderen van de wegen, waarop zij zich bevindt. Dingen, die
wij ons niet kunnen voorstellen in de tegenwoordige omstandigheden,
zullen morgen verschijnen. Laten wij ons niet bezorgd maken om het
heden, het is slechts de morgenstond van een nieuwe tijd".
Die morgenstond, zo geestdriftig aangekondigd, bleek ook een afschuwelijke wereldoorlog in zich te verbergen, waartegen uit de aard
der zaak Le Corbusier niet op kon. Maar toch zegt hij vijftien jaar
later: „Er is in de wereld een grote behoefte aan harmonie. Alle beschikbare creatieve krachten moeten worden gemobiliseerd, anders
bouwen wij de aarde vol rommel, waar wij de schoonheid van het reeds
bestaande hadden moeten inschakelen''. Hoe zwaar de tegenwerking
bij de verwezenlijking van zijn ideeën ook is geweest, hij is niet van die
ene weg afgeweken, die hij al vroeg had uitgestippeld, en voor het
eerst begrepen, toen hij plotseling in Toscane die „stralende" stad had
gezien. Menigeen zou met zijn staat van dienst en met zijn resultaten
een rustige levensavond willen hebben.
Le Corbusier, die al vele publikaties op zijn naam heeft staan, zal
binnenkort, zoals reeds boven gezegd werd, een opnieuw bewerkte
uitgave publiceren, die uitsluitend zal gaan over_ de menselijke vestigingen op aarde. Tijdens de laatste wereldoorlog zag dit boek in be,perkte oplage het licht. Hij werkte toen intens samen met L'Ascoral,
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een door hem begeesterde groep van constructivisten, die voorstaan de
vernieuwingen in de architectuur door te geven (L'Ascoral-. Assembleé
de Constructeurs pour une Rénovation Architecturale) . Hij kreeg noodgedwongen de kans voor lange tijd met een grote groep medewerkers
zich terug te trekken en de hele waaier van de moderne bouwkunst te
ontvouwen.
Als Le Corbusier wordt gevraagd, wat eigenlijk het wezen van het
boek is, zegt hij: „Ziet u, ik ben een experimenteel type en ik sta buiten elke filosofie; ik zoek iedere dag weer voor iedere situatie van het
moment de daaraan gelijkwaardige oplossing; het is best mogelijk dat
er de volgende dag een andere oplossing wordt gevonden". En verder
over het boek sprekend: „Het betreft hier eigenlijk een volkomen omgewerkte uitgave van LesTrois Etablissements ,H mains uit de oorlog.
Nooit hebben geld noch hoogmoed onze onderzoekingen verknoeid.
Daarvoor houden wij te veel van de architectuur. Ik zie de bouwkunst,
en dat toon ik ook aan met schema's, tekeningen en ontwerpen, slechts
als de doorwerking van een synthese die, als zij was zoals zij zou moeten zijn, de mens zou ontlasten van verschillende tegenstrijdigheden,
van verschillende van zijn zorgen en die een zekere harmonie zou moeten bewerkstelligen". En hij voegt er aan toe: „Deze architectuur, voorkomend in Les Trois Etablissements Humains, is een edele vorm, die
alles omvat; in het geheel gezien is het een ideaal, dat opgeroepen is
naar aanleiding van de acht miljoen mensen, die in de omgeving van
Parijs, mijn tweede vaderstad, onder zulke vreselijke omstandigheden
leven. En wat nu in dit boek beter en meer volkomen is uitgedrukt, is
het resultaat van twintig~dertig jaar studeren, reizen, kijken, en geen

utopische gedachte of luchtspiegeling"
Grote activiteit
In 1944 kan Le Corbusier naar Parijs terugkeren in zijn oude atelier
en daarmee begint een uiterst intensieve architectonische activiteit. Hij
wordt in 1946 uitgenodigd mee te werken aan het opstellen van de
plannen voor een UNO-paleis te New York. De grote opdrachten
komen voor de bouw van de Unité in Marseille. voor Chandigarh in
India en voor de bouw van verschillende woonhuizen in Ahmedabad,
terwijl het succes in Marseille opdrachten voor andere Unités met zich
meebrengt. Op de in 1957 te Berlijn gehouden internationale architectuurtentoonstelling is hij vertegenwoordigd met een Unité d'Habitation
van 400 woningen, een middelpunt van „Inter-Bau". Ondanks zijn
intensieve activiteit als stedebouwkundige neemt de schilderkunst een
steeds groter wordende plaats in zijn scheppende arbeid in en de laatste
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jaren wendt hij zich ook tot de beeldhouwkunst. Zijn opvatting van
de moderne mens, als een nomade, die naar het hem te pas komt van
de ene woning naar de andere verhuist, brengt hem ertoe zich ook met
het wandtapijt bezig te houden, de „wandversiering van de Nomade",
die bij het rondtrekken kan worden meegenomen.
Le Corbusier heeft in de loop van de laatste tientallen jaren een
groot aantal eerbewijzen ontvangen. Wij noemen hier slechts de titel
van doctor honoris causa aan de universiteit van Zürich, het Légion
d'Honneur en de medaille van verdiensten van Koningin Elisabeth. Hij
heeft in de loop van de tijd ook zeer veel tentoonstellingen gehouden,
o.a. dikwijls in Parijs, Zürich, Minneapolis, Amsterdam, Den Haag,
Lyon en Innsbruck.
Altijd de toekomst
Hij praat, schrijft en ontwerpt steeds nog naar aanleiding van de
steden van de toekomst. Wij kunnen zijn gewijzigde uitgave van Les
Trois Etablissements Humains dan ook wel zien als een soort samenvatting van wat hij in zijn stormachtig leven voet voor voet heeft ontdekt, bevochten en verworven. Het zijn vooral de gevolgtrekkingen, die
hij nu publiceert. Het merkwaardige hierbij is, dat er wezenlijk niets of
bijna niets is veranderd aan zijn theorieën, ook al beweert hij graag dat
hij elke dag „un pied devant l'autre" zet en een vijand is van alle
schoolsheid. Maar hij is toch ook weer zo hard, dat hij de feiten onder
ogen durft zien. Hij gaat te werk vanuit een bestaande situatie; geen
dogma's en dan het leven er naar inrichten. Een van zijn sterkste kanten is, dat hij zich niets aantrekt van zijn vele bewonderaars, noch van
zijn tegenstanders. Hij ziet het als een feit, dat aan het stempel, dat hij
op een belangrijk gedeelte van de moderne architectuur heeft gedrukt,
niemand voorbij kan gaan. Hij vindt dit vanzelfsprekend, zoals hij zijn
visie op woningbouw en stedebouwkunde een logisch gevolg noemt
van wat vorige generaties aan vuile was hebben achter gelaten. Van
de andere kant neemt hij met een feilloze zekerheid die elementen uit
de cultuurhistorie, die de tand der tijden sterk hebben weerstaan.
Natuurlijk komt in zijn geschriften een regen van slagzinnen, poëtische uitspraken en kernachtige gedachten voor. Het zijn steeds variaties op wat hij al eerder heeft gezegd: „je zult onder bomen zijn, midden in grasgazons, gezonde lucht. Bijna geen geluid. Mijn stad is drie,
viermaal dichter bevolkt dan nu, de afstanden zijn dus ook drie, vier
maal korter". In het overigens afgekeurde plan voor de herbouw van
Parijs, alleen het Louvre zou mogen blijven staan grote consternatie en verontwaardiging
vertelt hij, dat de Parijzenaar in zijn
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nieuwe stad geen drie uur per dag nodig zal hebben om naar en van
zijn werkkring te gaan. Hij is een man, die elke verspilling wil tegengaan. Verspilling van tijd: afstanden dus kleiner; van materiaal: de
moderne techniek dus inschakelen; van landschap: hoogbouw dus, van
zuivere lucht: industrieën op afstand van de wooneenheden. De gebour
wen van zijn „stralende" stad beslaan slechts vijf tot tien procent van
een stadsdeel. „Dat is de reden waarom je in een park zult wonen",
zegt hij ergens letterlijk. De wooneenheden, die overal op de wereld
naar zijn opvattingen zijn gebouwd, wegen ruimschoots op tegen de
plannen en theorieën, die hij, overal eens weerstanden oproepend,
nooit heeft kunnen verwerkelijken. Het pleit voor hem, dat deze bezeten man, met enorme kwajongensstreken, materieel helemaal geen gefortuneerd man is. Daarvoor is hij, geloof ik, een te groot artiest, die
eigenzinnig kan zijn als een klein kind, die rustig Duitse opdrachtgevers laat zitten omdat hij geen enkele concessie wil doen, die men in
Marseille tijdens de bouw van de Unité een halve gare noemde, omdat
hij trachtte bomen op het dak van het gebouw te planten.
Er is een imposante opsomming te geven van de gebouwen die Le
Corbusier heeft gebouwd. Het is des te meer verbazingwekkend, daar
het, naast woonhuizen, overwegend grote gebouwen zijn, waarbij men
mag veronderstellen, dat de ontwerper ze niet zo maar even heeft geschetst, maar ze heeft uitgewerkt volgens de hoogste bouwkunstige
eisen. Deze vitale scheppingsdrang heeft hem in zijn leven geen moment
rust gegund en volledig bezit genomen van zijn wezen. Hij trekt nog
steeds een spoor door de geschiedenis van de moderne architectuur.
Zijn onvermoeibare onderzoekingsgeest dwingt hem steeds weer tot
uiteenzetting der grondbeginselen van de hedendaagse architectuur en
stedebouw in de vorm van schriftelijke en getekende studies en experir
menten. Het is onmogelijk in een paar woorden daarover te schrijven.
Kort samengevat zouden wij kunnen zeggen, dat de basis van Le Corbusier's stedebouwkundige visie met de wereldstad ten nauwste is verbonden. Waarheen leidt de ontwikkeling? Steeds meer mensen worden
zich er sterker van bewust, dat de stadsbewoners terug willen naar de
menselijke maatstaf, naar de stad als uitdrukking van de ik- en jijverhoudingen tussen zijn bewoners.
Bevlogen techniek
Wanneer wij het gezicht van Le Corbusier bekijken dan zien wij
heel duidelijk de sporen van de strijd, die hij heeft moeten voeren om
enigszins zijn ideeën ingang te doen vinden. Wat dit betreft is er een
zeer grote gelijkenis tussen hem en Gropius of F. L. Wright. Slechts
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fanatisme en bezetenheid verleenden de kracht, die nodig was om niet
in de middelmatigheid ten onder te gaan. Hij heeft geweten wat het
wil zeggen dertig jaar lang in eigen land verbannen te worden.
Le Corbusier heeft vele eigenschappen, die hem geschikt maken de
problemen van de stedebouw met kracht te lijf te gaan. Hij is schilder,
beeldhouwer, architect en stedebouwer met de visie van een _dichter.
Hij heeft de technische werkwijze van onze eeuw omgevormd tot een
artistiek uitdrukkingsmiddel. Wij kunnen daarbij verschillende punten
opsommen. Het lijkt een droge lijst, maar zij bevat in woorden wat in
de laatste tientallen jaren in steeds volmaakter plastische vorm incidenteel verwezenlijkt kon worden.
1. Het vrijstaande steunpunt (pilotis) dat vrij mag opstijgen, ook door
de woonruimte, ook van de grond af tot aan de eerste verdieping
zonder door muren te zijn verbonden. Dit heft het huis van de
aarde op. De meest indrukwekkende toepassing van pilotis is te
zien in Marseille.
2. De onafhankelijkheid van skelet en muur. De buitenmuur wordt
niet steeds dragende muur, maar een huid. Hierdoor ontstaat een
nieuwe vrijheid voor de vormgeving, zowel van interieur als van
exterieur.
3. De vrije platte grond (le plan libre), In plaats van ,de kub us, +µ die
zich als een windmolen ontvouwt. Le Corbusier diept het huis van
onder tot boven uit. De vrije plattegrond op iedere verdieping is
een verder benutten van het betonskelet.
4. De vrije gevel. Steeds zal de gevel het ,,gezicht" van een gebouw
moeten zijn. Maar dat is niet meer waar in de ouderwetse betekenis
van het woord. Het gebouw bij Le Corbusier zal verschillende gezichten hebben. Maar dan moet men er ook omheen kunnen lopen.
5. De daktuin. Vanaf de Villa La Roche uit 1924 in Auteuil tot aan
de stoutmoedige vormgeving van het dakencomplex..van het Gour
verneurspaleis in Chandigarh in 1957 is er 'n voortdurende ontwik
keling aan te wijzen naar het -volkome „vrije" dak. Bouw . en beeldhouwkunst naderen elkaar steeds meer.
rr
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De ongrijpbare figuur van Le Corbusier heeft zich nog niet voor het
laatst uitgesproken. Misschien zullen wij nog veel van hem horen; zo
niet, dan zal zijn laatste boek over de menselijke vestigingen op aarde
van grote waarde zijn voor de instandhouding van gedachten en visies
van deze meester.

De «Volheid der Tijden
en Japan
L. ELDERS S.V.D.

N een van zijn laatste artikelen over de vooruitzichten van het missiewerk in Japan, in De Linie van 14 mei 1.1. — een artikel dat de veelzeggende naam „De vreemdeling lacht niet aan onze tafel" draagt,
ontleedt P. Dr. H. van Straelen de geesteshouding van de naoorlogse
generatie in Japan. Zijn analyse van moderne literatuur en films toont
hoe althans een belangrijk deel van de intellectuele elite weigert om een
zedenwet te erkennen; het uitleven van verlangens en behoeften zonder
enig verwijt van een geweten of Kerk te vernemen brengt groter levensgeluk dan het onderhouden van christelijke leefregels. — Terecht
toonde p. van Straelen aan hoe deze positie de zinloosheid van het
menselijk bestaan impliceert, en de schrijver ziet in deze honende afkeer van het westers christendom een antwoord op de vraag waarom
Japan zich niet bekeert. De uiterst geringe vooruitgang in de kerstening
van Japan is inderdaad een probleem dat haast alle missionarissen bezig
houdt. Dr. van Straelen, en met hem anderen, stellen terecht, dat wij
hier voor 'een werkelijke afwijzing schijnen te staan, voor een onverenigbaarheid van twee geheel verschillende levenshoudingen. In Japan
zijn begrippen, principes, idealen zo verschillend, dat er geen bodem
is, die het Woord Gods kan opnemen. Men kan slechts hopen, dat de
brede beroering met de westerse cultuur van de naoorlogse jaren in
korte tijd een grote evolutie te weeg brengt.
Het is wellicht van belang de z.g. verschillende facetten van het
oosters geestesleven te belichten en te vergelijken met de geesteswereld
waarin de eerste christengemeenten opbloeiden.
In de eerste plaats is daar de Japanse taal die zich sterk van de IndoEuropese talen onderscheidt door zijn agglutinerend karakter, door
de grote zin voor het concrete, door afwezigheid van persoon, getal bij
de verba, van enkel- en meervoud en geslacht bij de nomina; voorts is
het tijdsbegrip geheel anders; de samenhang tussen zinsdelen is veel
minder op het wezenlijke gericht dan bij ons. De japanner voelt onderscheid tussen voorwerpen en gebeuren, waar wij dit niet meer doen; zo
heeft hij andere woorden om het sterven van planten en dieren, om
,
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warm en koud water, warme en koude lucht aan te duiden; „ki" wordt
meestal door „boom" vertaald maar is eigenlijk de stam -en takken van
de boom. Er zijn veel verschillende verba om standen en houdingen
van het lichaam uit te drukken. Vergelijkt men het een en ander met
onze talen dan constateert men een grotere levensnabijheid, maar een
veel geringere mate van abstractie. Termen die het wezen van een ding
uitdrukken, als goedheid, beleefdheid enz., worden weergegeven door
„goed zijnde bestaand feit", enz. Bijwoorden en voorzetsels duiden
meer een ding aan dan een bepaling, welke aan een ding of handeling
toekomt. „Onder", „boven", „achter", „na" betekenen de plaats onder
of boven of achter. In plaats van „ik ga vaak naar Y", zal men veelal
zeggen: „Het feit van naar Y gaan bestaat". Wij onderscheiden wel
tussen planten en dieren, maar kunnen toch abstraheren van verschillen en gemeenschappelijke wezenstrekken weergeven met de term ,,ler
ven". Een japanner doet dit niet. Men kan hieruit terecht besluiten
dat zijn woorden, hoe kleurrijk en levensna ook, niet een begrip van
dezelfde helderheid en abstractie oproepen als bij ons. In overeenstem'ming hiermee is dat causale verbanden veel vager worden gezien als
bij ons: bestemming van de handeling („voor wie”) en bewerker van
een ondergane handeling („door wie") worden veelal met hetzelfde
voorzetsel uitgedrukt. Van wellicht nog groter belang is de eigenaard
van de ontkenning. Men ontkent het tegenwoordig zijn. Een voorbeeld zal dit verduidelijken. „de aarde is niet plat" wordt „aarde plat.zijnde tegenwoordig-niet". Zulk een zegswijze verschuift onze aandacht van het wezen naar het bestaan. De vraag naar de „watheid"
der dingen geraakt hiermee op de achtergrond. Men kan zelfs zeggen,
dat de japanner hiervoor geen belangstelling heeft. Eveneens wordt
een noodzakelijkheid en plicht vaak uitgedrukt als volgt: „als het niet
gebeurt gaat het niet", waarbij dan van het empirisch resultaat uit geredeneerd wordt. — Nu kunnen we vaststellen dat in sommige opzichten de taal van Homerus eenzelfde aandacht voor het concrete
bezit ( men denke b.v. aan de vele verba voor de soorten van ,,zien"),
en de vraag rijst of er wellicht een benadering mogelijk is van de huidige Japanse cultuur vanuit wat ons bekend is over de oudere vormen
van de Griekse beschaving. Indien het mogelijk zou zijn zulk een overeenstemming te constateren, zou men een prachtig perspectief gewon'nen hebben voor een toekomstige bekering van Japan; bepaalde verschijnselen als b.v. nieuwe godsdiensten die nu in Japan opleven, zoudan dan wellicht veel minder alarmerend schijnen dan b.v. recente artikelen van p. J. Kamstra in Streven het zouden doen geloven. Zo kan
het gebeuren, dat de nieuwe en krachtige religieuze bewegingen, waar-
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van Tenrikyo naar het oordeel van Japanse geleerden verreweg de
sterkste is, een religieuze geest oproepen en aldus een voorbereiding
vormen op het christendom. Men kan n.l. vaststellen, dat de mysteriegodsdiensten in het Romeinse Rijk als Mithras en Isisdienst de volken
die binnen de Rijksgrenzen leefden, gedisponeerd hebben voor de aanname van het christendom (vgl. de werken van F. Cumont en Pater
Festugiére's Personal Religion among the Greeks) .
Voorshands is zulk een vergelijking zeer wel mogelijk; men past im'
mers vrij algemeen op de Grieks~Romeinse wereld de inzichten der
godsdienstwetenschappen toe, volgens welke men o.m. etappen van
dynamisme, animisme, personificatie-antropomorfisme etc, kan onderscheiden. Omgekeerd verwacht men dan dat de ontwikkeling van de
menselijke geest en godsdienstigheid in de meest wezenlijke lijnen
overal ter aarde op dezelfde wijze zal verlopen, — onder de nodige
vertragingen etc. Indien het christendom eenmaal de godsdienstige ervaring van alle volken moet worden, zullen noodzakelijkerwijze een
beleefde relatie tot de persoonlijke God, bekommernis om eigen zieleheil, geweten, schuldgevoel enz. aanwezig moeten zijn. In onze jaren
schijnen de natuurlijke disposities voor een christelijk geloofsleven nog
ver te zoeken in de ziel van het Japanse volk.
Boven wezen wij op enige overeenkomst met de geesteshouding van
de mensen in de Homerische wereld. Naast deze zin voor het concrete
zijn er andere eigenschappen welke de japanners gemeen hebben met
de oude Griekse wereld. In het Japan van onze dagen bestaan nog
steeds dynamisme en animisme. Bij vele tempels kan men kaarten kopen
met bepaalde afbeeldingen, welke een magische kracht hebben om vuur
of ziekte af te weren. Tot zelfs in het hart van Tokyo worden nog feesten gevierd van tempelgeesten, welke feitelijk de geest van een stuk
land waren. Soms vindt men hoopjes zout op de drempel van de voordeur der huizen, welke bestemd zijn om boze invloeden te weren. Op
het platteland (en in de steden voor 70%) heeft men alom in de huizen
een alkoof waarin geestelijke krachten met name de voorouders, geacht worden tegenwoordig te zijn. Dikwijls zal men hier voedsel neer-zetten, of belangrijke brieven en documenten enige tijd neerleggen, ter
kennisname voor deze geesten. — Het schijnt, dat men nooit tot een
personificatie van deze krachten en geesten is gekomen. Wellicht heeft
de komst van het boeddhisme, gekant als dit is tegen persoonlijkheidservaring, mede hier een ontwikkeling tegengehouden.
Het is bekend dat bij de oude Romeinen animisme en dynamisme nog
lang hebben nagewerkt (vgl. H. v. Wagenvoort, Roman Dynamism;
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Warde Fowler, The Religious Experience of the Roman People), terwijl bij de Grieken wanneer wij de oudste gegevens bestuderen, per-sonif icati^e reeds had ingezet, ofschoon nog veel resten van de primitier
vere vormen overgebleven waren (vgl. Ancient Greek Religion by H.
J. Rose; F. M. Cornford, From Religion to Philosophy, nr. 57) .
Het is welbekend hoe sterk de conceptie van de anonieme „massa"
bij Homerus is, een massa die zwoegt en vecht, lijdt en sterft zonder
ooit tot een „eigen" bestaan te komen (vgl. G. Calhorn, Classes and
Masses in Homer, Class . Philol . 1934) . Van „burgers" die vrij leven,
kan men eerst eeuwen later spreken. Nu schijnt in Japan het collectieve,
anonieme leven nog veruit te domineren. De „stad" als beschavingsvorm is nog steeds een enigszins vreemd verschijnsel in de Japanse
maatschappij; van verstandelijke stellingname in politieke situaties is
geen sprake; de grote betogingen van 1960 tegen het verdrag met de
U.S.A. tonen duidelijk hoe een belangrijk deel van het volk gaarne
„ onderduikt " in de massa, en a.h.w. meer leven vindt in extatische opzwepingen van het gevoel waarbij één kreet urenlang herhaald kan wor
den. De slangendansen welke bij deze betogingen werden uitgevoerd,
zijn overgenomen uit de oude Shinto-Lore. Individuen, welke hieraan
deelnamen, waren ten enen male niet bij machte om ook maar één argument te geven dat hun optreden zou rechtvaardigen. Later schreven Japanners zelf in sommige kranten, dat een zwak punt in het Japanse
karakter de eigenschap is, dat men aan een dergelijke groepsactie deelneemt zonder ook maar te weten waarom het gaat. Het een en ander
maakt dat vooralsnog een heilsverlangen van eenlingen in Japan een
sporadisch verschijnsel zal blijven, en ook dat vele gebeden, zoals de
psalmen — die meest oprechte kreet van een eenling tot de Persoon '--moeilijk verteerbaar zijn.
E. R. Dodds heeft in zijn meesterwerk The Greeks and the I rratior
nal getoond hoe aanvankelijk de Griekse beschaving een schaamte.cultuur, maar geen schuld-cultuur was. Deze terminologie beduidt dat
in deze maatschappij het hoogste goed niet de vrede des harten, maar
publieke achting was; dat schuld veelal verklaard werd door interventie
van machten welke van buiten komen (b.v. een „verblinding" enz.) .
Het is zeer opvallend hoe in Japan het onderhouden van het uiterlijk
decorum innerlijke vrede schijnt te geven, terwijl van schuldgevoel voor
misdrijven tegen de natuurwet nauwelijks sprake is. De onmenselijke
aborties, waarbij zelfs de meest verbeten westerse voorstanders van
geboortebeperking nauwelijks hun afkeer kunnen bedwingen, roepen
haast geen reacties op, terwijl de onheuse ontvangst van Eisenhowers
perschef Hagerty in juni 1.1., of het afzeggen van Eisenhowers bezoek
,
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een golf van verontschuldigingen opriep, voor de „smaad" welke over
Japan is gekomen. In Japan heeft men in feite in hoge mate een schaam'.
te&-cultuur. Daar waar idealen zijn, is het hoogste ideaal wel het verwerkelij ken van het „schone"; een officiersvrouw welke bij het vertrek van
haar man naar China in 1938 zelfmoord pleegde opdat haar man met
meer moed zou strijden, werd jarenlang als het grote voorbeeld aan
allen voorgehouden. Morele vergrijpen worden soms verklaard met een
„neem me niet kwalijk", dat dan feitelijk alle verantwoordelijkheid van
de persoon afschuift. (Sir G. Sansom, Japan, A short culttural History,
p. 51. Vgl. Dr. H. van Straelen, The Religion of Divine Wisdom, p.
220-222, en Ruth Benedict, The Chrysanthemum and the Sword) . In
dit verband is het veelzeggend, dat in de Griekse wereld de conceptie
van het geweten eerst doorbrak met Euripides en Democrites (vgl. M.
Kâhler, Das Gewissen) .
Herhaaldelijk heeft men er op gewezen, dat het leven van de Homerische mens door de dagelijkse gegevens van de hem omringende natuur werd bepaald: 's mensen dag begint wanneer de roze vlechten van
Aurora langs de kim zichtbaar worden, om ten einde te lopen wanneer
de nauwe steegjes tussen de huizen zich met donkere schaduwen vullen. Bij de japanner is de gebondenheid aan de natuur wel zeer sterk.
Niet slechts dat stadsbewoners zeer vroeg opstaan en gaan rusten,
maar de vele wisselvalligheden van het weer vinden hun weerslag in
het Japanse gemoed. Ik heb herhaaldelijk de indruk bekomen dat een
japanner bewust zich bedrukt wil voelen, wanneer de hemel met wolken en waterdamp bezwaard is, en ook in de winter aanvaardt hij veelal de koude in huisjes die in het geheel niet voor zulk een koude zijn
gebouwd, in de overtuiging dat koud zijn en 't koud hebben hetzelfde
zijn. Wij, westerlingen, staan onnoemelijk veel onafhankelijker tegenover de ons omringende natuur. Hoeveel waardering we ook kunnen
hebben voor een leven volgens het grote ritme van de natuur, indien
dit beduidt dat de mens zich niet onderscheidt van de natuur, moeten
we zeggen, dat hij een persoonlijke godservaring nog niet heeft gevonden.
Naast de gebondenheid aan het collectieve en de natuur treffen wij
bij de Homerische mens ook een soort binding aan de familie aan. Deze
binding strekt zich uit tot dezelfde huiselijke cultus, maar ook tot wat
het voorgeslacht aan goeds of verkeerds had gedaan (vgl. Glotz, La
solidarité de la famille en Gréce; Fustel de Coulanges, La Cité Antique). Het is een van de grootste gaven van Griekenland, met name van
de Atheense democratie, ons bevrijd te hebben van een te verregaande
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slavernij in dit opzicht. Nu treffen we in Japan iets soortgelijks aan:
met name op het platteland is het uiterst moeilijk voor een eenling zich
te bekeren, of zelfs voor een gezin in zijn geheel; die vele banden met
de anderen, de plicht om de voorouders van belangrijke gebeurtenissen
op de hoogte te stellen, maken een geestelijke verwijdering van een eenling uit de groep uiterst moeilijk.
De oorsprong van het idee van eeuwige wetten, welke het zedelijk
gedrag bepalen (vgl. Sophocles' Antigone) schijnt voortgekomen te
zijn uit de betere kennis van eigen persoon, welke in die stad-staat on.vervreemdbare rechten kreeg. Oude overgeleverde gebruiken werden
getransponeerd op dit plan van onschendbare rechten, welke men in de
gelijkheid van de burgers in de stad-staat had verworven. En wij zien
hoe de Grieken komen tot de conceptie van persoonlijke rechten welke
boven de staat uitgaan (vgl. Plato's Crito; R. Gauthier, L'Ethique à
Nicomaque, comm. 392) . -- Zoals boven werd gezegd stelde Dr. van
Straelen de afwezigheid vast van een klare bewustwording van de natuurwet en van de wil om deze na te leven. Natuurlijk zijn er grote
ethische waarden in het Japanse erfgoed. Maar deze waarden hebben
in Japan geen klaar geformuleerde en bindende geldigheid. Ouders en
opvoeders hebben in de na-oorlogse jaren geen leefregel welke zij aan
de jeugd kunnen voorhouden. Vandaar de grote ontreddering van de
studenten, die de rechten van anderen niet meer respecteren. Eigendom
van de staat of privé-personen wordt grondig vernield, --• het verkeer
wordt onmogelijk gemaakt, op het parlementsgebouw en de stations
wordt stormgelopen. De toedracht der feiten wordt precies omgekeerd.
Men moet vaststellen dat wetten niet schijnen te bestaan voor de jonr
geren en hun leraren; wettige procedures worden als manipulaties van
een clique gebrandmerkt. Wat de jongeren willen, is tevens recht.
Zelfs de president van Tokyo-university billijkt de poging van zijn
studenten om het parlementsgebouw te brandschatten, .~ enkel omdat
de regering onrechtmatig handelde (lees, zich niet bij het neutralisme
van de minderheid wilde aansluiten) . Inderdaad schijnt Japan eigenlijk de „stad" nog niet als doorleefd cultuurgoed te bezitten; d.w.z. dat
het huidige stadsbeeld nog weinig te zien geeft van die projectie van
samenwerking, samenleven, orde en doelgerichtheid welke de stad in
de westerse beschaving is; een Japanner zal zijn huis met een muur omgeven van twee meter hoog, en veel bomen planten, om a.h.w. te ontsnappen aan de binding met de anderen. Het is daarom niet te verwonderen dat de democratische idealen en rechten eerst langzaam in Japan
doordringen; het zal nog lang duren eer de verschillende gemeente
diensten goed geordend samenwerken, eer men het recht van medeburr
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fiers op een zekere stilte, een beperkt persoonlijk recht op het gebruik
van openbare wegen, enz. leert. Het is te verwachten dat ook geleidelijk het besef voor onvervreemdbare mensenrechten zal doorbreken, en
dat ook eens de natuurwet als bindende norm erkend en nageleefd zal
worden.
Boven heb ik reeds gewezen op het feit dat de vraag naar „wat is nu
eigenlijk de wereld" in Japan nauwelijks wordt gesteld. In het algemeen
hebben betogen met gefundeerde argumenten weinig vat op de mensen.
In de verwarde politieke situatie van dit jaar is dit eens te meer duidelijk geworden. Ware bedoelingen welke achter grote beroeringen van
de massa's der jongeren schuil gaan, zijn moeilijk te achterhalen; vaak
zijn de dragers ener stroming zich deze zelf niet bewust. Het bijkomstige
wordt voortdurend met het wezenlijke verwisseld. Natuurlijk vinden
we dit irrationele onder alle volken en in alle tijden. Men kan echter
op goede gronden vermoeden dat het Japanse volk in zijn brede lagen,
alle grote vorderingen op onderwijsgebied ten spijt, nog niet die verstandelijke en rationele levenshouding heeft gevonden, welke de Grieken in de eeuwen na Homerus bereikten.
Ten slotte zijn daar verschillende andere facetten van de Japanse
cultuur welke men met die van de Homerische mens zou kunnen vergelijken, zoals b.v. het gezag in de maatschappij, de positie van de
vrouw. Het zou ons hier te ver voeren deze problemen te bespreken. Ik
wil slechts vermelden dat men het bekende feit van de gave van ,,imitatie" waarmee de japanners grif alle uitvindingen van het westen
hebben nagemaakt, wellicht ook vanuit het Japans ethische gevoel verklaarbaar kan maken, indien men bedenkt, dat de persoon met zijn individuele rechten nog niet levend is in de Japanse cultuur 1
) .

Het bovenstaande geeft dan een helaas zeer beknopte vergelijking
van enkele wezenspunten van de Japanse geesteshouding met die van
de oude Grieken en Romeinen. Op de basis van een algemene theorie
over de ontwikkeling van de menselijke godsdienstige ervaring en het
geestesleven kan men vaststellen dat Japan blijkbaar nog niet die weg
1 ) Indien men tegen bovenstaand betoog opwerpt dat in dit geval de bekering van
grote volksgroepen, zoals vele stammen van Kongo, Oeganda, de Florinezen, enz.
niet goed te verklaren is, omdat hier slechts een vroege trap van godsdienstige ont~
wikkeling bereikt was, dan is ons antwoord dat de feitelijke kerstening van deze
volken nog wel enkele generaties zal duren (hetgeen wellicht tragisch bewezen wordt
door het opduiken van vele spiritistische bewegingen in Kongo) , terwijl anderzijds de
nog meer ongedifferentieerde cultuur ontvankelijker was dan Japan, waar het geestesleven meer dan 1000 jaar in hetzelfde keurslijf werd gehouden, en men ook niet
een materiële of koloniale overheersing heeft gekend. Tenslotte bespoedigt of vertraagt God in zijn ondoorgrondelijke wijsheid de bekering der volken, en wellicht
worden ook eerst de arme en zwakke volken uitgezocht om de sterken te beschamen.
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is ingeslagen welke Griekenland vanaf de zevende eeuw heeft genomen
en welke leidt tot een bewuste ervaring van de menselijke persoon, tot
schuldbewustzijn, tot een ontwikkeling van de kennis der natuurwet,
tot oprecht zoeken naar de waarheid, tot een bekommernis om indivir
dueel levensgeluk, -en tenslotte — in zijn meest nobele expressie —
tot een kennis van een God die de wereld regeert en tot een heimwee
naar een ander leven (vgl. A. J. Festugière, Personal Religion, among
the Greeks; F. Cumont, Lux Perpetua).
Wanneer we zien hoe de Grieken op een verrassende wijze deze
barrière hebben doorbroken, dank zij de grote sociale en economische
verschuivingen, dank zij beroering met andere volken, ^-- dan bestaat
er goede hoop dat in Japan, dat nu trilt in al zijn voegen onder de aanstormende ideeën uit het Westen, en helaas ook uit China, dat nog
steeds de grote les van de laatste oorlog verwerkt, na niet al te veel
generaties die psychologische voorwaarden bereikt worden, welke de
volheid der tijden naderbij zullen brengen.

De ontwikkeling
der Britse universiteiten
J. KERKHOFS S.J.

OALS in geheel West-Europa stellen ook in Groot-Brittanië de groei van
het universitair onderwijs en de toenemende behoefte aan hoog gekwalificeerde intellectuele krachten dringende vragen aan de gemeenschap. Zoals elders ook is de problematiek omtrent de ontwikkeling der universiteiten van
zeer recente datum. In 1830 bezat Engeland slechts twee universiteiten, Oxford
en Cambridge, beide rond 1200 gesticht naar het model der universiteit van
Parijs; in Schotland had men de vier nu nog bestaande universiteiten, waarvan
drie gesticht werden in de 15e eeuw, nl. St.-Andrews, Glasgow en Aberdeen, en
de universiteit van Edinburgh in 1583. In 1960 heeft Engeland 17 universiteiten, terwijl Wales en Noord-Ierland ook elk een universiteit kregen en in Schotland de toestand onveranderd bleef. De uitzonderlijke aanwas in Engeland
greep vooral plaats in de 20e eeuw. Birmingham, Bristol, Leeds, Liverpool,
Manchester, Reading, Sheffield, enz. dateren alle van 1900 of later, al hadden
sommige vroeger een kern in de vorm van een universitair college, maar zelfs
die kern ontstond niet voor 1850. Buiten Oxford en Cambridge had men in de
vorige eeuw enkel Durham en Londen, die in hun huidige vorm ook tot de 20e
eeuw behoren, want Durham, gesticht in 1852, werd gereorganiseerd in 1908
en Londen, gesticht in 1836, in 1900.
Dit plotseling en laat ontstaan van zoveel nieuwe universiteiten wordt door
verschillende convergerende .factoren verklaard. Vooreerst werd pas in 1870 de
eerste onderwijswet gestemd, waardoor het lager onderwijs verplichtend werd.
Vervolgens is er de demografische explosie der laatste 15 0 j aar met de emancipatie der nieuwe sociale klassen. Tenslotte eiste de groeiende industrie meer en
meer wetenschappelijk geschoold personeel.

Z

Typen van universiteiten
Om de ontwikkeling der Britse universiteiten te begrijpen is enig inzicht in
hun structuur noodzakelijk, hoe moeilijk dit ook is omdat ze, in tegenstelling
met de meeste continentale, onderling zeer sterk in structuur verschillen. Gemakshalve kan men ze in vier groepen verdelen. Eerst komt de universiteit van
Londen. Zij telde in 1957-58 1 ) 20.500 „internal" studenten en heeft daarenboven nog een groot aantal „externals'', die privaat of in universitaire colleges
buiten Engeland studeren, aan de Londense universiteit examens afleggen en
promoveren. Ook de „internals" vormen slechts een nogal abstracte eenheid: zij
ontvangen hun opleiding in een veertigtal colleges of schools, waarvan sommigen ouder zijn dan de universiteit zelf en de omvang hebben van 'n hele universiteit, zoals b.v. University College. Een toenemende centrale organisatie tracht in
deze verscheidenheid een zekere eenheid te brengen. De provinciale a.niversitei1 ) De meeste gegevens in dit overzicht zijn ontleend aan de rapporten van het
University Grants Committee, o.m. University Development 1952~1957 (1958), Returns
[rom Uni versnies 1957-1958 (1959) e.a. Zij geven de meest recente statistieken.
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ten van Wales en Durham volgen op zeer beperkte schaal hetzelfde grondschema als Londen.
Een tweede groep wordt gevormd door Oxford en Cambridge. Ook zij zijn
enigszins federaal opgebouwd: zij zijn universiteiten van colleges, die echter in
tegenstelling met Londen over een eigen zeer grote autonomie beschikken (voor
eigendom, financiën, inwendig beheer) . Terwijl men in de Londense colleges
lessen volgt, vrijwel naar het continentale model, leven de studenten in Oxford
en Cambridge principieel samen met hun tutors, die tegelijk studieleiders en
repetitoren zijn. Zij wonen onder één dak en het voortdurend en persoonlijk
contact van leraar en student kenschetst dit hoogstaand onderwijs. Het gemiddeld aantal studenten per college is daardoor zeer beperkt 2 ) . Het is de taak
van de universiteit in te staan voor de algemene diensten, als centraal bestuur,
bibliotheek, examens; zij voorziet daarenboven lectures voor alle colleges samen
en is meer en meer actief in de uitbreiding der positief-wetenschappelijke af delingen. Vanzelfsprekend trekt dit residentiële systeem zowel de meest bekwame
professoren aan als de beste studenten. Dat er o.m. daardoor een zekere spanning tussen deze nationale universiteiten en de provinciale bestaat en normaal
is, zal niemand loochenen.
De derde groep bestaat uit de 12 overige provinciale universiteiten van Engeland, ook „civic" of een beetje misprij zend „redbrick" genoemd. Zij zijn „civic"
in tegenstelling met de oude universiteiten van Oxford en Cambridge, die religieuze instellingen waren, tot in de 19e eeuw alleen open voor leden van de
Church of England, en waar nu nog elk college een eigen kapel heeft met
regelmatige diensten. Voor de toekomstige ontwikkeling dragen zij de grootste
beloften. Sterk verschillend van de vorige groepen, zijn zij niet federaal gestructureerd, maar opgevat niet enkel als een administratieve doch ook als een
feitelijke eenheid. Volgens de laatste beschikbare gegevens (1957-58) zijn er
3 met 4.000-5.000 studenten, 5 met 2.000-4.000, 4 met 1.000-2.000 en 2 met
1.000. Gewoonlijk gesticht in belangrijke centra zijn zij beter dan de oudere
universiteiten geschikt om in voeling te blijven met de actualiteit en zijn zij
meer gespecialiseerd volgens de plaatselijke behoeften, als b.v. landbouw in
Reading of scheepsbouwkunde in Liverpool en Southampton. De laatste groep,
die der vier Schotse universiteiten, komt behalve wat ouderdom en sterke humanistische traditie betreft, grotendeels overeen met de Engelse provinciale
universiteiten. Alleen St.-Andrews in mindere mate ook Edinburgh beantwoordt aan het residentiële systeem van Oxford of Cambridge. De Schotse
universiteiten hebben ongetwijfeld meer het karakter bewaard der oude ,,universitas" en zijn meer bedacht op brede menselijke vorming dan op specialisatie,
al wordt deze laatste niet verwaarloosd, zoals blijkt uit de hoge standing der
geneeskunde en der biologie.
Naast deze instellingen van hoger onderwijs met de titel van universiteit zijn
er andere zonder deze titel. Vooreerst had men tot zeer onlangs de University
Colleges, lokale instellingen op universitair peil, maar onbevoegd graden te verlenen, zoals b.v. in Huil, Exeter, Leicester e.a. Zij zonden hun studenten voor
examens naar Londen. Met Leicester in 1957 is het laatste University College
2 ) Oxford telt 26 colleges en 3 halls voor mannelijke studenten en 5 colleges voor
meisjesstudenten. Cambridge telt 18 colleges en 1 hall voor mannelijke studenten en
2 colleges en 2 halls voor meisjesstudenten. Alleen door ingeschreven te zijn in een
dezer instellingen behoort men tot de universiteit.
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uitgegroeid tot erkende universiteit met eigen charter, al blijft de weg open tot
nieuwe stichtingen van University Colleges, al dan niet met Londen verbonden.
De Colleges of Technology (technische hogescholen) en hogere landbouwinstituten vormen een ander type. Meestal bevinden zij zich in de universiteitssteden en hun relatie tot de universiteit vormt een betwiste kwestie. Het Im perial College of Science and Technology in Londen is nu een integraal deel van
de universiteit, maar andere gelijksoortige instellingen blijven totaal gescheiden.
Tenslotte zijn er vele training colleges, die als een soort regenten-school, doch
voor leraars van het lager onderwijs, ook min of meer aan een universiteit kunnen verbonden zijn.
Geen staats-universiteiten
„Een der voornaamste eigenaardigheden der Britse universiteiten is wel dat
geen van hen een staatsinstelling is". Deze opmerking van Sir Ernest Barker die
gedurende meer dan een halve eeuw leefde en werkte in drie universiteiten
(Oxford, Londen en Cambridge) stemt tot nadenken. Het zijn alle vrije instellingen als middeleeuwse „universitates" waaruit zij ontstonden, in zover zelfs
dat in Schotland de rector (principal) door de studenten wordt gekozen. Al is
het waar dat de moderne Britse universiteiten door een koninklijke charta gesticht zijn, toch blijft dit enkel een juridische formule. In werkelijkheid zijn zij
alle onafhankelijke instellingen, met eigen bestuur, eigen financiën en eigen
recht van benoeming der professoren. Financieel worden zij zowel door de
Staat als door de lokale besturen gesteund, maar die hulp wordt gegeven hoe
vreemd dit onze continentale etatistische opvattingen ook kan voorkomen
zonder strikte voorwaarden van welke aard ook en zonder de tegenprestatie van
controle. Dit is een centraal element in het Britse regime 3 ) . Terecht mocht men
schrijven: „The British universities are the creation of the British Nation, not
of the British State". De oude universiteiten Oxford en Cambridge worden door
hun eigen staf bestuurd. In de andere is er een gemengde autoriteit: een raad,
die zowel buitenstaanders als leden van de professorale staf bevat, is algemeen
besturend orgaan. Daarnaast is er een senaat, bestaande uit leden van de staf;
deze is bevoegd voor de meer louter academische aangelegenheden en adviseert
de raad. Alle universiteiten regelen zelf hun benoemingen en zijn autonoom voor
het beheer van hun fondsen. Voor de oorlog was hun jaarlijks inkomen ongeveer £ 6.000.000. Door stichtingen en schenkingen werd voorzien in 116 van
deze som. Het inschrijvingsgeld der studenten leverde 1/3. Iets meer dan 1/3
3 ) Lord Edward Bridges verdedigde het standpunt van de regering en de Schatkist
tegen sommige leden van het Parlement aldus: „ .... the Government bas always
rejected the view that the State should control academie policy .... I do not think it
would be possible to embody in a statute the conditions which a university would have
to satisfy in order to receive Government support". Het is waar dat de Staat, die de
universiteiten erkent, hen ook mag „bezoeken", in de vorm van „koninklijke commis-.
sies" van onderzoek, gevolgd door „statutory commissions" voor hervorming of verandering. Maar de koninklijke commissie mag enkel benoemd worden indien er een
sterke vraag naar haar oprichting bestaat in de universiteit en het merendeel der leden
dezer commissie zijn professoren van de universiteit in kwestie. Zoals Sir James Duff,
warden van Durham College, zei: „Geheel het systeem is gebouwd op wederzijds vertrouwen". Overigens welke staatsbeambte zou een geleerde het meest efficiënte gebruik
van zijn subsidies kunnen voorschrijven of aan de deken van een faculteit de uurroosters kunnen opleggen?
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kwam na stemming in het Parlement langs een afdeling van de Schatkist (niet
van de minister van Opvoeding), het zeer belangrijke Univ'ercity Grants Committee (U.G.C.), dat zelf samengesteld is uit vroegere of huidige leden van het
academisch korps. Tenslotte werd ongeveer 1110 bijgedragen door de lokale
onderwijsbesturen. Die verhoudingen zijn nu totaal gewijzigd. In 1956-57 was
het inkomen der universiteiten gestegen tot 41,6 miljoen £, waarvan nu 70%
door de staatssubsidies gedragen werd, tegenover nog slechts 11 % door het
schoolgeld, 3 % door de lokale besturen en het overige door schenkingen. Daarenboven verleende de Staat alleen reeds voor 1956-57 10,1 miljoen £ voor de
buitengewone uitgaven als het bouwen van nieuwe afdelingen of nieuwe universiteiten; voor de periode 1960-63 werd hiertoe een jaarlijkse subsidie van 15
miljoen £ (2,1 miljard B. Fr.) voorzien. In samenwerking met de universiteiten
verleent het U.G.C. bij voorkeur zijn subsidies aan de uitbreiding van de natuurwetenschappelijke en technologische afdelingen in het kader van de Britse prestige-politiek tegenover de U.S.A. en Rusland. Doch dat ook hier de universiteiten hun onafhankelijkheid verdedigen blijkt uit de strenge reactie van de Association of University Teachers (A.U.T.), die 7.000 leden telt in het academisch
korps, tegen een suggestie van het U.G.C. om de verdeling der subsidies afhankelijk te maken van een reorganisatie, waardoor men overal voor twee studenten
in „Science" slechts één in „Arts" en geneeskunde samen zou hebben 4 ) . Ook de
. te Belfast
hertog van Edinburgh onderlijnde met krasse woorden in mei 1959
de dreiging van een misplaatst utilitarisme in de universiteiten: „Zij die de
universiteiten eenvoudig opvatten als een middel om de commerciële welvaart
van de Staat te bevorderen, herleiden het hoger onderwijs tot het niveau van een
veefokkerij . Zoveel vierkante meter per student zoveel jaren om volwassen
te worden, een cursus in techniek, een promotie door een examen, ingepakt in
een diploma en vrachtvrij afgeleverd aan de industrie, en een nieuwe statistische
eenheid wordt aan de commerciële strijd toegevoegd. Tegen elke prijs moeten
wij die manier van denken weerstaan". Deze traditionele opvatting belet niet
dat iedereen een zekere planning in het hoger onderwijs onderschrijft. In die
zin stelde G. Moodie, Labour-lid en lector in Glasgow, de oprichting voor van
een Royal Commission on the Universities om een grondige studie van het
complexe probleem te ondernemen. Hij is voorstander van ruime planning en
van nog meer democratisering in het hoger onderwijs. De groeiende financiële
invloed en de verantwoordelijkheid van het U.G.C. maken een algemeen planmatig aanwenden der middelen noodzakelijk 5).
4 ) Aldus volgens een verslag van de A.U.T. in maart 1960. De Britse universiteiten
omvatten twee grote groepen van faculteiten: de „Arts" (filosofie, filologie, rechten,
economie, politieke en sociale wet., enz.) en de „Science" (geneeskunde, zuivere wetenschappen, enz.) . In 1956-1957 deden 43% der studenten „Arts", 22,6 0/0 zuivere wetenschappen, 13,6% geneeskunde, 14,5% technology. Hier blijkt o.m. het onderscheid
tussen Oxford en Cambridge. Het is symptomatisch dat in Cambridge ongeveer de helft
van de masters der colleges leraren zijn in positieve wetenschappen, tegenover geen
enkele in Oxford, ofschoon ook Oxford uitstekende natuurkundigen en dergelijke telt.
s) Moodie erkent dat democratisering der universiteiten geen nivelleren der talenten
op het hoogste vlak mag betekenen en dat een onderscheid tussen universiteiten voor
geselecteerde studenten, als Oxford en Cambridge, en de andere universiteiten billijk is.
Al zijn vele zijner suggesties gezond, toch dreigen sommige de universiteit te herleiden
tot een loutere functie van de Welfare State als b.v. zijn voorstel om een „clearing
house" in te richten voor de verdeling der studenten over de verscheidene universiteiten.
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Democratisering en uitbreiding
Zowel de enorme verhoging der Staatssubsidies als de behoefte aan een
minimum planning zijn hoofdzakelijk het gevolg van de demografische aangroei
der universitaire bevolking. In 1939 had Groot-Brittanië 50.000 hoogstudenten,
gemiddeld één op 900 inwoners (111.100 in Engeland en 1/450 in Schotland) .
In 1960 zijn er meer dan 108.000 waaronder zoals reeds in 1938-39 11 % van
overzee (waarvan meer dan de helft tot het Commonwealth behoren) . De verhouding meisjes jongens is 1 : 3. Die toename houdt aan. Terwijl het U.G.C.
in zijn rapport over 1952-1957 voor 1970 140.000 studenten voorzag, vond de
A.U.T. onlangs, op grond van het verhoogde geboortecijfer, dat rond die datum
een minimum van 170.000 mocht verwacht worden, niettegenstaande het handhaven der huidige aanvaardingsvoorwaarden. Men vermoedt terecht dat de sector „Science" de 2/3 der toename zal moeten verwerken. In alle geval is er een
groot tekort aan tandartsen, wis- en natuurkundigen en gevaar van oververzadiging voor de geneesheren en de „Arts". Tegelijk oorzaak en gevolg van dit
groeiproces is de toenemende democratisering der universiteiten. In 1957 -58
waren 79% der hoogstudenten in Groot-Brittanië houders van een beurs, tegen
slechts 42 % in 1938-39. Voor de eerstejaarsstudenten in Engeland en Wales
genoten er in 1957-58 89% van een beurs. Het toekennen van scholarships of
awards is een oude Britse traditie, en al sturen de hogere standen ongetwijfeld
hun kinderen haast uitsluitend naar Oxford of Cambridge, toch lag reeds v66r
de oorlog het procent „assisted students'' met 43 % voor deze beide universiteiten, boven het landsgemiddelde.
Toename betekent niet automatisch vermindering in kwaliteit. Uit een onderzoek betreffende meer dan 21.000 eerstejaars-studenten in 1953-54 blijkt dat
87% zonder herexamen het tweede jaar konden aanvangen. Een onderzoek in
Londen, waarbij een jaargang gedurende heel het verloop der studies gevolgd
werd, leert dat 7 3, 5 °%o binnen de normale tijd de studies eindigde en met enige
vertraging, zelfs 82 % . De hoge verliescijfers van de Amerikaanse en van vele
continentale universiteiten (tot 50%) zijn hier onbekend, grotendeels dank zij
de strenge selectie bij het aanvaarden en het systeem der scholarships. Van de
29.000 Britse studenten die in 1955 een inschrijving aan de universiteit vroegen
werden er in oktober 195 5 11.000 geweigerd. Men is overigens zeer bezorgd
om de selectiemethoden nog te verbeteren en te verhinderen dat „velen die er
niet moesten zijn de plaats innemen van velen die er wel moesten zijn" volgens
de krachtige uitdrukking van een gewezen vice-chancellor (feitelijke lector magnificus). Trouw aan dit beginsel der selectie in de opvoeding erkent de A.U.T.
in haar Report on a policy ƒor university expansion (1958) dat democratiseren
geen neerhalen tot de grootste algemene deler mag betekenen. Er zijn absolute
grenzen aan de expansie. In 1954 waren- ongeveer 3,2% jonge mannen van de
betreffende leeftijdsgroep aan de universiteit; studies, vooral gebaseerd op het
intelligentie-quotiënt, deden besluiten dat 6,7 % van de bevolking intellectueel
in staat zou zijn tot hoger onderwijs. Onder deze voorwaarden zou het aantal
hoogstudenten theoretisch slechts kunnen verdubbelen.
Het probleem der toename wordt zeer praktisch wanneer men het beschouwt
in termen van maximale grootte der universiteit. Zowel het U.G.C. als de
A.U.T. aanvaarden 4.000-5.000 als een maximum, al zijn individuele uitzonderingen steeds mogelijk. Oxford en Cambridge schijnen niet boven hun huidig
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aantal (8.000-9.000) te willen uitgroeien en dit hoge getal is enkel begrijpelijk
door het residentiële systeem 6 ) . De jonge universiteiten zullen de stroom der
nieuwe studenten lang niet kunnen opnemen. Blijft dus de keuze tussen massauniversiteiten als in de U.S.A. met tienduizenden studenten of middelgrote
universiteiten met de vermelde maxima. Groot-Brittanië kiest resoluut de laatste
weg. In de eerste maanden van 1960 werd door het U.G.C. tot de oprichting
van drie nieuwe universiteiten besloten (Brighton, Norwich en York) en de
A.U.T. vraagt daarenboven nog v66r 1970 de oprichting van minstens drie
andere universiteiten om aldus in de volgende tien jaar de 70.000 bijkomende
studenten aangepaste studiemogelijkheden te bezorgen. De Britten zijn er zich
wel van bewust dat dit een reusachtige onderneming is. Zo schrijft K. Urwin,
secretaris van de A.U.T., in een recent rapport: „This is a major operation, comparable to same of those undertoken in the war years, and should be met with
the same drive and the same sense of experimentation".
Handhaving van het opvoedingspeil
Doch de oprichting van nieuwe universiteiten volstaat niet. Men wil in die
uitbreiding zo weinig mogelijk van het eigene der Britse universitaire opleiding
verliezen. En dit veronderstelt eerst en vooral voldoende mogelijkheid tot volgehouden persoonlijk contact tussen leraar en student. Men doet alle moeite om
de huidige kwantitatieve verhoudingen te bewaren. Zonder de fellows der colleges van Oxford en Cambridge (die meestal ook professoren zijn aan de universiteit) , telden de universiteiten in 1956-'57 een full-time academische staf
van 10.500 leden, tegenover 4.000 in 1939. De verhouding leraar-student is
dus van 1 : 10 (1938-'39) verbeterd tot ongeveer 1 : 7, al is door de toename
der pure research-professoren dit laatste cijfer wat vervalst. Om deze standaard
in het volgende decennium te handhaven moeten elk jaar meer dan 700 nieuwe
leden aan de staf worden toegevoegd. Het blijkt dat dit relatief vlot zal verlopen daar de aangroei der port-graduaten, die na het einde hunner studies nog
verder aan wetenschappelijk onderzoek blijven voortwerken, proportioneel hoger is dan die der undergraduates. Aldus zal het wankele evenwicht in de tijdsverdeling der professorale taak tussen onderricht en research wellicht toch nog
kunnen bewaard blijven en zal noch de vooruitgang der wetenschap noch de
individuele opvoeding van de student lij den onder de snelle toename der universitaire bevolking.
Een tweede en niet minder belangrijk element in het Britse systeem om de
samenwerking tussen staf en studenten te bevorderen zijn de halls of residence 7
waarvan de colleges van Oxford en Cambridge het prototype zijn, maar die men
in min of meer groot aantal aan elke universiteit aantreft. Ook in Engeland
klaagt men over een tekort aan algemene vorming en een dreiging van eenzij dige over-specialisatie. Al krijgen sommigen thuis een rijke cultuur mee, voor
)

4 ) Toch geven beide universiteiten de indruk in feite meer en meer tot een nieuw
systeem te komen, waardoor een gedeelte (50 0/0 ) der studenten wel bij een college zijn
aangesloten, maar door plaatsgebrek niet in het college maar in huurkamers leven.
Indien beide universiteiten hun eigen karakter willen bewaren, mogen zij de huidige
verhouding der lodging students tot de residential students zeker niet laten toenemen.
7 ) Reeds in een rapport van het U.G.C. van 1921 kan men lezen: „Provision for
common life and intercourse is a condition of the highest value in a University education. Not only is the intellectual training of students apt to be stunted if they remain as
isolated units after leaving the classroom ....".
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de meerderheid is dit niet het geval. Reeds in 1944 noteerde Sir Eric Ashby dat
de helft der studenten van een bepaalde universiteit tot gezinnen behoorden met
een inkomen van ^E 500 en dat in een andere universiteit 32 % der thuis levende
studenten zelfs geen eigen kamer hadden. Vele anderen leefden in betere materiële voorwaarden, maar ondervonden een sterk remmende invloed op hun
studies door het onintellectuele klimaat thuis. Velen ervaren niet of te weinig
de gezonde breuk tussen middelbaar en hoger onderwijs. Om aan dit gevaar te
ontkomen was er zelfs een neiging om de studenten aan te zetten zich in een
afgelegen universiteit in te schrijven, zelfs al was er een in de eigen stad. Zo b.v.
Nottingham. Al is de omgeving dezer stad vrij goed bevolkt, toch kwamen in
1955 slechts 372 op 2.066 studenten van plaatsen minder dan 50 km der universiteit verwijderd. In 1956-'57 leefden 27% der Britse studenten in colleges
of halls, 47 % in huurkamers en 26% thuis, tegenover respectievelijk 24 %,,
32% en 44% in 1934-35. De periode van toename der universiteiten heeft,
hoe paradoxaal ook, het aantal niet thuis-levende studenten zien aangroeien van
56% in 1934-35 tot 74% in 1956-57. Belangrijker echter in het hier behandelde perspectief is het verbazende feit dat niettegenstaande de toename der studenten de verhouding van hen die resideren in colleges of halls steeg. Tussen
1944 en 1957 werden 67 nieuwe halls opgericht. Nog is dit aantal verre van
voldoende. Door het verschaffen van een aangepast gemeenschapsleven en het
scheppen van een ideale studieatmosfeer willen de halls voorzien in de behoefte
aan bredere vorming buiten de lesuren. Want een hall is meer dan een studentenhotel. Het is een echt opvoedingsinstituut, waar de zo belangrijke onderlinge
opvoeding, de „inter-education'', kan plaatsvinden onder de leiding van oudere
studenten en van assistenten en professoren die tevens vrienden zijn 8 ) . Iedere
hall heeft een eigen klimaat en een eigen traditie, en het vraagt soms heel wat
tijd eer de halls der jonge universiteiten van een min of meer studentikoos pension of van een gesloten club tot stijlvolle gemeenschappen uitgroeien, bezorgd
zowel om hun humanistische standing als hun academische resultaten. Een hall
mag niet te groot zijn. Volgens een ruim onderzoek van het U.G.C. ligt de
optimale grootte tussen 130 en 150 studenten. Veel hangt ook af van de materiële inrichting zoals een rapport van 1948 terecht onderlijnt: „dikke haren tapijten
hebben een opvallend civiliserende invloed op de studenten'. Vanzelfsprekend
is de voornaamste factor in het succes van een hall zijn warden. De ideale warden is tegelijk lid van de academische staf, opvoeder, gastheer en beheerder van
de hall. Ook het inwonen van ongehuwde of het nabijwonen van enkele gehuwde leden van het professorenkorps is essentieel. Vele universiteiten letten
nauwkeurig op het doseren der studenten in de halls, volgens de „Science''- of
„Arts"-faculteiten, de regionale afkomst, de raciale verscheidenheid, enz. Vanzelf worden in die verrijkende contacten allerhande initiatieven geboren. Het
verwondert dan ook niet dat meer en meer studenten naar een leven in de halls
verlangen, want zoals velen bevestigen: „the influence of the hall is half the
total influence of the university on a student".
8

) Zie o.m. U.G.C. Report of the sub-committee on Halls of Residence, Londen,

1957 Het verschil tussen de universiteiten, buiten Oxford en Cambridge, wat de ver.

houding der studenten in halls betreft is groot. B.v. in de London School of Economics
zijn slechts 12% residerend, terwijl 2/3 der meisjesstudenten in Londen in halls wonen.
In Durham is 314 residerend, terwijl bijna allen in Manchester huurkamers betrekken
of thuis leven.
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De professoren, leden van het U.G.C., bleven de Britse traditie getrouw. Zij
willen de kwaliteit der opvoeding niet opofferen aan de kwantitatieve vermeerdering der studenten en wensen „om opvoedkundige redenen in de nabije toekomst het aantal halls snel en in aanzienlijke mate te doen toenemen" (rapporten van 1957 en 1958). Doel is nu aan alle studenten een minimum verblijf van
2 jaar in een hall te verschaffen. Dientengevolge geeft elke universiteit in haar
uitbreidingsprogramma prioriteit aan het bouwen van halls. Men tracht ook
voorlopige oplossingen te vinden door student houses in te richten, waar een
vaste groep studenten voor maaltijden, rustige studie en ruim sociaal en cultureel leven kan verblijven, terwijl zij enkel voor nachtverblijf naar huis of naar
huurkamers gaan. De beperkte beschikbaarheid van een aangepast verblijf in
halls vindt men zelfs een voldoende reden om de groei der universitaire bevolking te remmen. Een der motieven is dat een ondoordacht en te snel democratiseren van het hoger onderwijs al de voordelen van een ontmoeting tussen
cultuurstanden en andere lagen der bevolking zou opheffen, want de laatsten
zouden de eersten overspoelen zonder erdoor verrijkt te worden en de eersten
zouden zich afsluiten in instinctieve zelfverdediging en aldus ook de voor hen
verrijkende ontmoeting verliezen. Deze harde waarheid wordt ook erkend door
Britse professoren, afkomstig uit arbeidersgezinnen. De halls zijn dringend
nodig om het tekort aan culturele traditie der intellectuelen van de eerste generatie aan te vullen.
Gevaar voor specialisatie
Meer en meer ook zijn ernstige waarnemers van het universitaire leven bezorgd voor de gevaren der specialisatie, die vooral de studenten in „Science"
bedreigen. In de Britse universiteiten begint de student zich reeds vanaf het
eerste jaar grondig te specialiseren. Hij volgt een hoofdvak en kiest slechts
enkele bijvakken. Dit verklaart dat men in drie of vier jaar afgestudeerd is
behalve voor architectuur (5 j aar) en geneeskunde (6 jaar) . Maar dit verklaart
ook de ontstellend eenzijdige ontwikkeling van vele der beste studenten, juist
op een ogenblik dat het land ruimziende en evenwichtige geesten nodig heeft
voor de verantwoordelijke functies. Zelfs vele leraars lopen vast in hun specialisatie. In deze samenhang ving men aan met een gewaagd doch interessant
experiment. In oktober 1950 begonnen 147 studenten in een oud landgoed te
Keele in North Staf f ordshire (ten N.W. van Coventry) met een geheel nieuwe
formule. De cyclus duurt er vier jaar. Het eerste jaar is opgevat als een basisjaar voor „foundation studies". Het doel ervan is een inzicht te geven in de
erfenis van de Westerse beschaving, in de moderne maatschappij en in de eigen
aard, methoden en invloed van de experimentele wetenschappen. Elke dag heeft
men twee lessen in deze onderwerpen en daarbij nog heeft ieder student drie
tutorials per week (of gesprekken met zijn tutor) , elk over een verschillend
keuzevak, maar zo opgevat dat een „Arts"-student verplicht is ook een vak uit
de „Science"-groep te kiezen en omgekeerd. Met het eerste jaar wil men naast
een verdere algemene vorming de student in concreet contact brengen met zijn
diverse mogelijkheden en zo de keuze van zijn definitieve belangstelling meer
verantwoord maken. In de drie volgende jaren komt dan meer specialisatie.
Keele is geen volledig uitgebouwde universiteit, zij heeft geen faculteiten van
recht, geneeskunde of techniek, en zij wil die ook niet. De aandacht is vooral
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op „Arts" en op „Pure Science" afgestemd en alleen goede studenten worden
aangenomen. Allen, ook het korps der professoren
essoren en hun families, leven op
het landgoed zodat de hele gemeenschap (644 studenten en 93 leden van de
staf in 1957-58) verplicht is een eigen cultureel leven op te bouwen. Het geheel
is een werkelijk experiment, voortdurend aan herziening onderworpen, als een
laboratorium voor een universiteit der toekomst. Dat de Britten de hele onderneming ernstig opvatten blijkt, naast de aanmoedigingen en de erkenning van
het U.G.C., zowel uit het feit dat Lord Lindsay, vroeger master van het beroemde Balliol college in Oxford, er Principal werd, als uit het hoge aantal grootbedrijven die er hun kandidaat-bedrijfsleiders naartoe zenden 9
) .

Uit het bovenstaande blijkt hoe het Britse gezond verstand nieuwe oplossingen tracht te vinden met behoud van de rijke verworvenheden der traditie. Een
breuk met het verleden zou even rampzalig zijn als verstarring uit vrees voor
verdere ontwikkeling. Het onbevoordeeld overwegen van pogingen die een land
met grote democratische en universitaire tradities voor de uitbouw van zijn
hoger onderwijs onderneemt, kan ook voor onszelf nuttig zijn, indien men de
vrijheid der cultuur wil eerbiedigen en de elite van het volk niet wil offeren aan
de Staat. Het ideaal immers van elke universitaire opleiding is vrije dienstbaarheid zoals die in het nog steeds gereciteerde gebed der oude Britse universiteiten
wordt gevraagd: „that there may never be wanting a supply of persons duly
qualified to serve God both in Church and State".
9 ) Een bespreking van de problemen omtrent de postgraduates gaat het bestek van
dit artikel te buiten. Zoals elders ontwikkelt deze postuniversitaire vorm van specialisatie of research zich tot een vierde laag in de structuur van het onderwijs (boven het
klassieke lage, middelbare en hogere onderwijs) . Tegenover 6% in 1938-1939 vormen
de postgraduates in 1956-1957 reeds bijna 12% van het totaal aantal studenten. Door
groeiende samenwerking met de industrie tracht men de druk van het budget voor
research in de U.G.C.-subsidies te verlichten, al stelt dit enkele delicate vragen omtrent
de onafhankelijkheid van de universiteiten.

Geloof
en Wetenschap
PROF. DR. A. G. M. VAN MELSEN

H

ET feit, dat de Katholieke Universiteit op de dag waarop haar eerste
definitieve laboratorium van de faculteit der wis- en natuurkunde ingezegend wordt, een academische zitting belegt met als thema „Geloof en Wetenschap", zal bij menigeen wellicht de gedachte aan een anachronisme doen opkomen. De tijd van de strijd tussen geloof en wetenschap is immers voorbij en nu
nog over dit thema te spreken maakt de indruk die strijd kunstmatig nog wat te
willen rekken om aldus de schijn te kunnen ophouden dat de opening van het
eerste natuurwetenschappelijk laboratorium, bijna 40 jaar na de oprichting van
de Katholieke Universiteit, toch nog net niet uit de tijd is.
Het zou overigens van weinig historische kennis van zaken getuigen wanneer
we er de oprichters van onze universiteit een verwijt van zouden willen maken,
dat zij indertijd niet met de wis- en natuurkundige of medische faculteit begonnen zijn. En dat niet zozeer omdat dit zakelijk onmogelijk was men beschikte noch over de mensen noch over de materiële middelen als wel om een
andere en veel diepere reden. De strijd tussen geloof en wetenschap vertoont
immers van het moment dat hij in de 17de eeuw oplaaide -een merkwaardige
ontwikkeling. Begonnen als een strijd rond het astronomisch wereldbeeld, waarin al spoedig ook de aardse mechanica betrokken werd, spitst het conflict zich
in de 19e eeuw met de evolutieleer toe op de problemen van het levende, daarmee steeds meer de mens zelf naderende. Aanvankelijk ging het in de evolutieeer weliswaar nog alleen om de biologische afstamming van de mens, maar na
de opbloei van wetenschappen als psychologie en sociologie worden alle facetten van het menselijk bestaan in het conflict betrokken. Van de periferie heeft
de strijd tussen geloof en wetenschap zich derhalve steeds meer naar het centrum
verplaatst, naar wat de mens het meest aangaat, zichzelf, zijn wezen, afkomst en
bestemming. Lag het dan ook niet voor de hand, dat de oprichters van onze
universiteit zich voor alles aangetrokken voelden tot die faculteiten waar het
rechtstreeks om de mens ging ? Daar was op dat moment de strijd tussen geloof
en wetenschap immers het meest actueel. Te elfder ure gekomen, kon men nog
tijdig aanschuiven.
Na deze „apologia pro vita universitatis" komt nu echter opnieuw, en nog
klemmender, de vraag naar voren of de keuze van het thema „geloof en wetenschap" wel bijzonder gelukkig is, dit temeer omdat anno 1960 bij vrijwel
Rede gehouden op 8 juli 1960 tijdens de academische zitting van de R.K. Universiteit
te Nijmegen ter gelegenheid van de inzegening van het eerste laboratorium der faculteit
van de wis- en natuurkunde.
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niemand de gedachte opkomt dat aan de katholieke universiteit een natuurwetenschappelijke faculteit geen zin meer zou hebben, nu de strijd om geloof
en wetenschap gestreden is. De noodzaak of wenselijkheid van een nieuwe
faculteit of nieuwe afdelingen van een faculteit beoordelen wij thans immers
op geheel andere gronden. Het is de sociograaf die hier het laatste woord heeft.
Welnu, deze houdt ons voor, dat de oprichting van nieuwe studierichtingen aan
de Nijmeegse Universiteit ten volle gerechtvaardigd is vanwege de gegronde
verwachting dat daarmede het totaal aantal studenten in de wis- en natuurkunde
in Nederland verhoogd zal worden en die studenten heeft Nederland broodnodig. Met geloof en wetenschap heeft dat niet zoveel te maken, tenzij indirect
omdat verwacht mag worden dat juist het feit, dat de Nijmeegse Universiteit
katholiek heet, haar „regionale" aantrekkingskracht zal vergroten voor die groepen van de bevolking die anders niet zo gemakkelijk de weg naar de universiteit
zouden vinden.
Het is allerminst onze bedoeling de waarde van dit soort sociologische argumenten te kleineren en nog minder de premisse te bestrijden dat de hedendaagse maatschappij dringend verlegen is om beoefenaars van de natuurwetenschap en van de wiskunde. De Nijmeegse Universiteit is blij dat zij haar
bijdrage aan hun vorming en opleiding mag leveren en aangezien er met name
bij de katholieken in dit opzicht van een tekort sprake is, acht zij het zo snel
mogelijk realiseren van een volledige natuurwetenschappelijke faculteit eenvoudig het inlossen van een ereschuld. Die ereschuld moet ons zo heilig zijn, dat
zelfs al zou op de huidige dag het bestaansrecht van een natuurwetenschappelijke faculteit aan een katholieke universiteit slechts gemotiveerd kunnen worden door sociografische overwegingen, deze ons meer dan voldoende zouden
moeten zijn. Maar juist omdat dit soort overwegingen zo zwaar telt, is het probleem, door de steekwoorden geloof en wetenschap aangeduid, actueler dan
ooit, zij het dat de gestalte die dit probleem thans heeft aangenomen, grondig
verschilt van vroegere.
II
Om te zien in welke gestalte zich het probleem van geloof en wetenschap in
onze tijd voordoet, doen we goed ons een ogenblik op de geschiedenis te bezinnen. We beperken ons tot enkele close-ups, daarmee enige der markante
fasen van de wetenschapsgeschiedenis in het Westen naar ons toe halend.
In de tijd van de Kerkvaders neemt het probleem van de verhouding van geloof en wetenschap de gestalte aan van een ontmoeting van de griekse wij sbegeerte met het christelijke denken. Naar het besef van de Kerkvaders gaf het
christendom een afdoend antwoord op de vragen van de wijsbegeerte, een antwoord dat die wijsbegeerte uit zichzelf niet of althans niet duidelijk vermocht
te geven. Zo kon de theologie de leidende wetenschap worden. Dit werd nog
sterk in de hand gewerkt door het feit, dat hoewel in het griekse denken de aanzetten tot allerhande vakwetenschappen niet ontbraken, dit denken zich toch
grotendeels concentreerde op algemeen wijsgerige en ethische problemen; het
ging inderdaad om de centrale levensvragen.
Bij het bekend worden in de middeleeuwen van de Aristotelische natuurfilosofie en van de Arabische wetenschappen en kunden treedt in de verhouding
van geloof en wetenschap een nieuwe fase in, waarvan de leidende theologen,
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Albertus Magnus en Thomas, zich rekenschap gaven toen ze de autonomie van
de profane wetenschap ten opzichte van de theologie leerden, al bleef de wijsbegeerte want daar ging het vooralsnog om als ancilla theologiae beschouwd worden. Dat dit alles niet zonder strijd gegaan is leert ons de geschiedenis van de 12de en 13de eeuw, doch daar gaan we niet op in. Want het is
vooral de geschiedenis van de nieuwe tijd die onze aandacht moet hebben, omdat daarin iets totaal onverwachts gaat gebeuren.
Tot dan toe was wetenschap beoefenea een zaak van het verstand geweest,
dat probeerde zich een samenhangend beeld van de gegeven werkelijkheid te
vormen. Wat door deze verstandsgreep veranderde was niet de werkelijkheid,
maar de mens die zich aldus uit de natuur losmaakte en zichzelf werd, omdat
hij begrip van de werkelijkheid en zichzelf kreeg. Wetenschapsbeoefening was
derhalve allereerst vorming van de geest. Directe consequenties voor het lichamelijke leven, als we deze uitdrukking een ogenblik mogen gebruiken, had deze
geestesvorming niet. Dit leven speelde zich af binnen de speelruimte door de
natuur gegeven. Om die ruimte te benutten moest de mens de levende natuur
cultiveren en bepaalde stoffen bewerken, daarvoor moest hij derhalve, geleid
door zijn ervaring en zijn inventief vermogen, in de natuur handelend ingrijpen,
maar dat ingrijpen beperkte zich tot een ingaan op uitnodigingen van de kant
van de natuur. Voor het cultiveren van plant en dier was zulks al heel duidelijk,
maar het gold ook voor het bewerken van allerhande materialen. Bepaalde
grondstoffen dienden voor bepaalde doeleinden, bepaalde natuurkrachten zoals wind-, water- en spierkracht verschaften de voor het technisch bezig zijn van
de mens benodigde energie. Natuurlijk vroeg de oude techniek om vakkennis,
maar het was een kennis die beperkt bleef tot datgene waarin de natuurdingen
zich spontaan blootgaven.
Gezien deze situatie behoeft het ons niet te verwonderen, dat er eeuwenlang
geen spectaculaire ontwikkeling valt op te merken in de techniek, ook niet na
het ontluiken van de Griekse wetenschap. Die wetenschap als geestesvorming,
als nadenken over de natuur en 's mensen positie in de natuur was te algemeen
van aard om van directe betekenis te zijn voor het dagelijks leven in en met de
natuur. Dat leven had zijn vaste patronen, gebaseerd op praktische ervaringskennis. De wetenschap als geestesvorming stond niet gericht op het aardse
leven. Integendeel, zij betekende als beschouwende wetenschap de aanzet tot een
beweging die boven dit leven uitsteeg. In de middeleeuwen mondde alle wetenschap derhalve uit in een natuurlijke theologie, die ontvankelijk maakte voor
de van God komende openbaring. Dit is de diepste betekenis van het „ancilla
theologiae" zijn van alle wetenschap.
In de nieuwe tijd treedt in deze gerichtheid van de wetenschap echter een
radicale verandering op. De natuurwetenschap van de 17de eeuw ontstaat uit de
ontmoeting van de ervaringskennis met de theoretische wetenschappelijke geesteshouding. Er groeit zo een nieuw type weten dat leiding gaat geven aan het
handelend ingrijpen in de natuur en daardoor de ervaringskennis een nieuwe
dimensie verschaft, de experimentele. Onvermoede perspectieven gaan zich
openen. De natuur blijkt niet een vast bestand van vormen te zijn. Wat zich aan
actuele vormen in de natuur ontwikkeld had, bleek slechts een fractie te zijn van
wat ontwikkeld kon worden. De wetenschap gaat het middel worden de volheid
van mogelijkheden te doorzien én te realiseren. Alle stof wordt bruikbaar als
grondstof én als energiebron. De natuur wordt een te exploreren veld van moge-
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lijkheden voor de mens en -daarmee wordt ook het vaste bestand tussen natuur
en mens doorbroken 1
De nieuwe plaats van de wetenschap in het menselijk leven heeft uiteraard
diep ingrijpende consequenties voor de verhouding van geloof en wetenschap.
De zin van de wetenschap veranderde immers, ze richtte zich op het aardse
leven. Natuurlijk toonde zich die richtingsverandering nog niet onmiddellijk in
haar volle consequentie. Zo gaat het nooit in de geschiedenis. Conform aan de
plaats die de wetenschap in het begin van de nieuwe tijd nog innam deed de
toen oplaaiende strijd tussen geloof en wetenschap zich aanvankelijk nog voor
als een strijd op het vlak van de beschouwing. De aarde verloor haar vermeende
stabiele en centrale plaats in de kosmos en zulks scheen ook een stuk openbaringsgeloof aan te tasten. De aarde dankte haar plaats niet aan de ordenende
scheppingsmacht van God, maar aan het toevallig resultaat van het spel der
natuurkrachten, precies zoals ruim twee eeuwen later de evolutieleer de verschij ning van de mens als een toevalsgebeuren scheen te karakteriseren. Het komt
hier overigens nog minder op dit toevalselement aan dan op de idee dat Gods
scheppende zorg en voorzienigheid gesteld werd naast en tegenover blind werkende natuurkrachten. Men moest er nog aan wennen zich de scheppingsactiviteit minder menselijk voor te stellen. Hoe moeilijk dit is blijkt nog wel het
beste uit het toentertijd gangbare deistische standpunt, dat het Godsgeloof aldus
met de nieuwe wetenschappelijke gegevens in overeenstemming meende te
moeten brengen dat het God wel nodig vond voor de schepping van de kosmos,
maar niet meer voor de verdere gang van zaken, die liep dan wel vanzelf volgens de natuurkrachten.
Typerend voor de eerste fase van de strijd is derhalve, dat het daarbij om het
theoretisch begrip ging. De mens kon de situatie waarin de kosmos verkeerde
wel als toevallig doorzien, maar hij miste de lichamelijke mogelijkheid in die
situatie in te grijpen. Als hij in de 17de eeuw b.v. van ruimtevaart droomde en
zich die indacht, dan diende zulks ter illustratie van wat de mens werkelijk zou
kunnen zien als zijn lichamelijke mogelijkheden dit niet principieel zouden
verhinderen. Slechts met zijn door het verstand gevoede fantasie kon hij in de
onmetelijke ruimte doordringen, niet met zijn concrete lichamelijkheid. Scherp
ervoer de mens derhalve het verschil tussen zijn verstandelijke en lichamelijke
mogelijkheden. Geen wonder dat in deze tijd het rationalisme met zijn dualistische mensopvatting de geesten beheerste en de strijd tussen geloof en wetenschap allereerst een strijd was om de waarheid. De nieuwe natuurwetenschap
kwam op verschillende punten in strijd met overgeleverde overtuigingen die,
omdat zij tevens hun neerslag hadden gevonden in de H. Schrift en in de
kerkelijke leer, het gezag van deze beide ernstig schokten, zodanig zelfs dat naar
veler besef de nieuwe wetenschap voorbestemd scheen om als redelijke theologie
en als redelijke godsdienst de plaats van het christelijk geloof in te nemen.
Naarmate de mogelijkheden van de wetenschap in de natuurorde in te grijpen
toenemen, gaat ook de strijd tussen geloof en wetenschap een nieuwe dimensie
verkrijgen, namelijk een ethische. Vragen als: in hoeverre mag de mens in de
natuurorde ingrijpen ? In hoeverre weerspiegelt de feitelijke orde Gods scheppingsorde ?, worden actueel. En zij kregen een bijzondere scherpte toen bleek
) .

1 ) Voor een uitvoeriger beschouwing van de betekenisverschuiving der wetenschap
bij het ontstaan der natuurwetenschap, zie A. G. M. van Melsen, Natuurwetenschap en
Techniek, een wijsgerige bezinning. ^- Utrecht~Antwerpen, 1960, (Aulareeks nr. 37) .
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hoe groot de consequenties van de nieuw ontdekte technische mogelijkheden
voor het maatschappelijk leven waren. Het behoeft ons niet te verbazen dat de
Kerk, die nog nauwelijks bekomen was van de theoretische strijd, tegen deze
nieuwe situatie niet opgewassen bleek. Daarvoor was de strijd in de praktische
orde ook te zeer verweven met die in de theoretische. Zo is het b.v. interessant
op te merken, dat een deel van het verzet tegen de evolutieleer voortkwam uit
het diepe wantrouwen tegen de moderne wetenschap waarvan men de wrange
praktische vruchten in de Franse revolutie meende gezien te hebben.
De strijd in de praktische orde, begonnen als strijd om nieuwe politieke vormen gaat zich met de industriële revolutie toespitsen in het sociale vlak. De
overbekende sociale strijd van de laatste honderd jaar te schilderen ligt buiten
het bestek van -deze voordracht, we vermelden hem slechts omdat hij in wezen
ook een strijd tussen geloof en wetenschap vormde, maar nu op het terrein van
de praxis. Door praxis te worden kreeg de wetenschap het karakter van een
heilsleer. Zoals het geloof opende ze het uitzicht op verlossing uit de aardse
ellende. Maar nu als een verlossing die op aarde bewerkstelligd kon worden,
dank zij de wetenschap en haar toepassingen. De blikrichting van de wetenschap
wordt van nu af dus op de aarde gericht. De wetenschap is geen ancilla theologiae meer, ze wordt het leven dienend. Omdat de wetenschap als heilsleer niet
slechts een beroep deed op het verstand, was haar geloof niet slechts een rationeel geloof, maar tegelijk vervuld van hoop en liefde. En daardoor ook een
gevaarlijke mededinger van het christelijk geloof, zolang dit zich niet bewust
was hoezeer ook zijn eigen verkondiging van de verlossing doortrokken was
van een in feite op de aarde gerichte verlossing, en in dit opzicht niet effectief.
Toch kan er geen twijfel over bestaan, dat de secularisatie van de christelijke
verlossingsgedachte zuiverend gewerkt heeft, precies zoals de natuurwetenschappelijke verklaringen van de kosmos, de aarde en de mens zuiverend gewerkt
hebben op het verstaan van het mysterie van de schepping en het wezen van de
evangelische boodschap.
In de strijd tussen geloof en wetenschap in zijn verschillende fasen was de

wetenschap telkens in het voordeel, omdat ze de strijd met groter openheid kon
voeren, telkens bereid nieuwe posities in te nemen. Het moge zijn, dat het
christelijke geloof in principe een grotere openheid heeft, juist omdat het
bovennatuurlijk en transcendent is, in feite had het zich in het Westen zozeer
met de middeleeuwse cultuurfase vereenzelvigd, dat het de beweeglijkheid miste
die de wetenschap kenmerkt. Het schriftuurlijke „beproeft alle dingen en behoudt het goede", heeft zich de wetenschap meer dan het geloof ter harte genomen. Ter vermijding van misverstand zij hierbij nog opgemerkt, dat men bij
de strijd tussen geloof en wetenschap zorgvuldig onderscheid dient te maken
tussen de wetenschap zelf en de aan een bepaalde fase van de stand der wetenschap aanhakende wijsgerige „ismen". Deze „ismen" of zij nu rationalisme,
empirisme, materialisme, positivisme, liberalisme of socialisme heten waren vaak
even dogmatisch en misten daardoor evenzeer de openheid en de beweeglijkheid, die de wetenschap zelf uit haar aard wel kenmerkten. En het is wellicht
omdat de Kerk meer het oog gericht hield op deze wijsgerige stelsels dan op de
achter deze stelsels werkzame bezielende invloed van de wetenschappelijke ontwikkeling, dat zij steeds achter de feiten aan kwam. Zo was ze nog bezig te
ontdekken wat eigenlijk achter het liberalisme stak, toen de industriële revolutie
haar weer voor geheel andere problemen stelde.
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Hoewel het zeer goed mogelijk is ook thans nog verschillende concrete strijdpunten zowel uit de theoretische als de praktische orde te noemen, waarop de
strijd tussen geloof en wetenschap ook nu nog actueel is, waarbij dan in het
midden gelaten moet worden of het werkelijk om de wetenschap zelf gaat dan
wel om een of ander „isme", mag daarnaar toch niet onze hoofdaandacht uitgaan, al was het slechts omdat we terecht de overtuiging hebben, dat deze
problemen zich te zijner tijd wel zullen oplossen. Zoveel vertrouwen hebben
we immers wel in de gezondheid van de wetenschap gekregen en dat vertrouwen
moet dan ook de bespreking van de verhouding van geloof en wetenschap heden
ten dage kenmerken. Dit is te meer van belang omdat nog lang niet overal ter
wereld de strijd tussen geloof en wetenschap de fase bereikt heeft, die kenmerkend is voor West-Europa. In feite zien we immers op de dag van vandaag de
voor het Westen karakteristieke elkaar opvolgende fasen in de verhouding
tussen geloof en wetenschap nog naast elkaar bestaan. We gaan daar echter niet
op in, hoe interessant het ook zou zijn in verband met de situatie in Rusland,
die in China, India en Afrika, waarbij immers vragen rijzen of daar min of
meer noodzakelijk ook alle fasen moeten doorlopen worden. Beperken we ons
tot het schetsen van de verhouding van geloof en wetenschap in zijn voor ons
actuele fase, daarbij overigens indachtig, dat die fase door de universaliserende
werking van de wetenschappelijke en technische kultuur binnen niet al te lange
tijd wellicht algemeen verbreid zal zijn.
III
Wat kenmerkt dan thans de verhouding van geloof en wetenschap ? Waar
liggen de problemen ? Bij het antwoord op de eerste vraag gaan we, bewust
idealiserend, van de volgende status uit. Het wetenschappelijke denken en het
door de wetenschap geïnspireerde handelen hebben juist naarmate zij meer
slaagden in hun specifieke doelstelling en daardoor een duidelijker gestalte
kregen, in reflectie op hun activiteiten ervaren, dat zij op fundamentele wijze
geconfronteerd worden met vragen die zij niet kunnen oplossen, omdat deze
liggen aan gene zijde van het kader waarbinnen zij zich bewegen. Zo tekent zich
de ruimte voor het christelijk geloof duidelijk af. Van de andere kant heeft dit
geloof geleerd zich niet rechtstreeks met de binnen dit kader liggende vragen
te bemoeien. In abstracto derhalve een ideale situatie, die definitief alle strijd
tussen geloof en wetenschap schijnt uit te sluiten. De vraag is echter of deze
afwezigheid van strijd wel zo gezond is. Leven zegt immers strijd. Zonder strijd
geen leven, ook geen leven van de geest. Vandaar dat het zo vredig naast elkaar
kunnen bestaan van geloof en wetenschap allerminst zonder gevaren is.
Er is eerstens het gevaar van onverschilligheid, temeer omdat door de enge
verbinding van theorie en praxis het beoefenen van de wetenschap op het vlak
van de vervulling der dagelijkse behoefte is komen te liggen. Wetenschap beoefenen en toepassen wordt steeds meer een kwestie van intellectuele vaardigheid waar men niet langer bij stilstaat dan nodig is om er zijn dagelijks brood
mee te verdienen of zijn dienst aan de gemeenschap te verrichten. Aan enige
reflectie komen velen daarbij nauwelijks toe. De intellectuele inspanning van de
wetenschap of de praxis is al groot genoeg. En wie wel naar reflectie streeft,
maar slechts de wetenschappelijke methode kent en daardoor toch geheel gevangen blijft in de voor de positieve wetenschap kenmerkende wijze van denken,
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komt gemakkelijk tot een of andere vorm van agnosticisme of soms ook tot de
gedachte van de zinloosheid van het leven. Omdat de wetenschap de laatste
zinvragen niet kan oplossen, schijnen deze vragen zinledig te zijn. Vervolgens
bestaat er natuurlijk ook altijd het gevaar zozeer op te gaan in de toekomstige
mogelijkheden die de wetenschap voor het leven zal bieden, dat geen tijd en
geen ruimte meer overblijven aan iets anders te denken. De jacht naar kennen,
kunnen en genieten is wellicht nooit zo groot geweest, juist omdat het plan van
het dagelijkse leven zoveel omhoog is getrokken. Het leven schijnt veel meer
dan vroeger de moeite waard te zijn.
Het meest specifieke gevaar, met name voor de gelovige wetenschapsbeoefenaar is echter wel, dat voor hem zijn geloof s- en zijn wetenschappelijk leven
geheel langs elkaar heenglijden. Hij leidt twee levens, waarvan het verband hem
eigenlijk ontgaat. Men zou soms terugverlangen naar de tijd toen er werkelijk
nog felle strijd was tussen geloof en wetenschap, omdat toen de gevoeligheid
voor de fundamentele vragen groter was; wetenschap beoefenen betekende nog
proberen een antwoord op juist die vragen te vinden. Elke wetenschapsbeoef enaar werd er derhalve mee geconfronteerd. In wezen is dit terugverlangen
echter even romantisch als terugverlangen naar de middeleeuwen toen de aardse
werkelijkheid geleefd en ervaren werd als geladen met boven haar uitwijzende
symboliek, waardoor dit leven wel geleefd, maar niet om zichzelf gezocht werd.
Maar zijn deze verlangens eigenlijk wel zo onreëel ? Drukken zij op hun wijze
niet precies uit wat er hapert ? Of anders gezegd: Is er wel zo veel veranderd?
Natuurlijk gaat het niet aan de openbaring van de menselijke ,mogelijkheden,
die wetenschappelijke theorie en praxis geboden hebben, niet ten volle ernstig te
nemen. Het leven van de gelovige kan niet meer bestaan in het verachten van
het aardse om slechts het hemelse te beminnen, al zijn er ook thans nog gebeden
die dit schijnen te suggereren. Wie natuurwetenschap beoefent en wetenschappelijke vondsten toepast en dit bewust doet kan niet anders dan het aardse leven
volop de moeite waard vinden. Anders is hij geen goed beoefenaar van de
wetenschap en als christen die gelooft in het dogma van de incarnatie zal hem
dit geen reden tot ongerustheid bieden. integendeel, juist dit dogma moet de
christelijke wetenschapsbeoefenaar diep overtuigd doen zijn hoezeer wetenschappelijke theorie en praxis delen in de verlossingsgenade, zoals zij ook participeren
aan de schepping. Het „naar Gods beeld en gelijkenis geschapen" heeft voor
hem met de ontwikkeling van de wetenschap aan inhoud gewonnen.
We hebben boven gesproken over de secularisatie van de christelijke verlossingsgedachte, die het zicht op wat de christelijke boodschap zeggen wil, gezuiverd en het unieke alles overstijgende plan ervan belicht heeft. Paradoxaal
genoeg echter is ons 66k duidelijk geworden, dat de door de wetenschap te
bewerken aardse verlossing geenszins buiten en los van de authentiek christelijke
staat. Ze is er teken van en deelt er in. Het is het aloude probleem van de
transcendentie en immanentie. De Kerk heeft dat in beginsel ook altijd zo gezien. Het is wanneer het over de strijd tussen geloof en wetenschap in de nieuwe
tijd gaat, min of meer gebruikelijk geworden op het falen van de Kerk te wijzen
en dit is uiteraard waardiger dan alle apologetisch goedpraten. Maar dit falen
in de nieuwe tijd mag ons niet blind maken voor de waarheid dat de Kerk altijd
en overal de zorg op zich genomen heeft zowel voor onderwijs en ziekenverpleging als voor landontginning en kunst. Ze kwam ook de behoefte van de
mens de natuur meer radicaal te beheersen tegemoet door de magie te kerstenen.
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Dit was wellicht in onze ogen een ontzaglijk risico, maar moeten we er eigenlijk niet innig dankbaar voor zijn ? Het moge zijn dat deze concrete incarnaties
van haar heilsboodschap, gezien de menselijke traagheid, wat te lang hebben
doorgewerkt, maar hoe kan dat anders ? Vergeten we niet, dat het aardse leven
vroeger stabiel leek, gebonden aan enge speelruimten. Helemaal serieus te
nemen was dit leven dus niet. In het aardse bezig-zijn ging het niet om de
knikkers doch louter om het spel, om het vlij tcij f er, niet om de vorderingen.
Het was een oefenschool voor de deugd, alleen als zodanig scheen het aardse
leven waarde te hebben. De Kerk heeft daardoor kunnen denken, dat haar vroegere vormen van aanpassing blijvende waren. En we kunnen ook begrijpen, dat
zij zich instinctief verzette toen nieuwe mogelijkheden zich toonden onder
leiding van een dynamisch geworden wetenschap, die in haar dynamiek het
gehele leven betrok. Dit verzet is temeer begrijpelijk, toen wat zich vroeger
onder leiding van de Kerk voltrokken had en daardoor ook automatisch doortrokken was van de christelijke verlossingsgedachte en caritas en boven zichzelf
uitwees, nu autonomie verkreeg. En wel een autonomie die zich door de grotere
daadwerkelijkheid van de zorg weliswaar rechtvaardigde, maar voorlopig toch
eng verbonden was met anti-christelijk, op de aarde gericht, geloof. Maar wat
kon men anders verwachten wanneer het Geloof verstek liet gaan ! De mens
leeft van brood en in onze dagen inderdaad van het brood der wetenschap,
maar niet van brood alleen.
Het zo ontstane wantrouwen tegen de wetenschap, met name tegen haar
mogelijkheden een aardse verlossing te bewerkstelligen, is derhalve begrijpelijk,
maar daarom niet minder fataal. Fataal vooral wanneer het zich uit in een
kleineren. Wie, bang voor de nieuwe prespectieven die het aardse leven dank zij
de wetenschappelijke verworvenheden biedt, meent deze te moeten kleineren, en
hij vindt in de huidige situatie, niet Goddank, maar helaas ! daartoe
mogelijkheden genoeg, moge wel bedenken dat hij daarmee in de ware zin van
het woord een kleingelovige is. Hij meent immers Gods grootheid als schepper
en verlosser slechts te kunnen bevestigen door op de kleinheid van menselijke
wetenschap te wijzen, en hoe . doet hij daar God onrecht mee. Hij meent de
behoefte aan verlossing te wekken door op de onvolmaaktheden van de wetenschap te wijzen en daarmee geeft hij blijk de geheel eigen dimensie van de
christelijke verlossing te miskennen, die in het hart aangrijpt en niet in de
periferie. Hij snijdt zich een beeld van God naar de maat van zijn eigen kleingelovigheid. Hoe misplaatst dit wijzen op feitelijke tekortkomingen is, blijkt
duidelijk wanneer we er ons rekenschap van geven, dat de ontwikkeling van de
wetenschap en haar toepassingsmogelijkheden weliswaar onvoorstelbare perspectieven geopend hebben, maar dat we feitelijk toch nog slechts aan de aanvang staan. De wetenschap en haar toepassingen zijn nog zo jong. In het
verleden heeft de wetenschap zuiverend op het geloof gewerkt, omdat het zoveel
bijgeloof (denk aan de gekerstende magie) heeft opgeruimd, in de toekomst
zal zij vooral met de kleingelovigheid afrekenen. Het is merkwaardig, dat we
wel geloven in het geloof dat bergen kan verzetten, maar bang worden in ons
geloof nu we ontdekken dat we werkelijk bergen kunnen verzetten. Leven we
toch maar liever in een situatie waarin de bergen zich niet laten verzetten, al
danniet met geloof. Voelen we ons dan beter geborgen in moeder natuur?
Het is een merkwaardig verschijnsel dat, terwijl de christelijke prediking nog
steeds de verleiding niet weerstaan kan bij natuur- of door de mens bewerkte
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rampen deze aan te grijpen om 's mensen onmacht te beklemtonen, alsof niet
iedere ramp voor de mens een prikkel is ze te beheersen, de hedendaagse wijsbegeerte de situatie beter doorschouwt. Zij wijst ons immers op de fundamentele
onmacht van de mens in zijn schijnbare volmacht. En dat raakt inderdaad de
kern van de zaak. Want de mens is door zijn wetend en makend beheersen
van de natuur meer op zichzelf teruggeworpen en hij is eenzaam en angstig
geworden. Want enerzijds ervaart hij zichzelf als de bewerker van dit alles en
anderzijds beseft hij dat hij toch niet de originele zingever is. Hij weet een toekomst te ontwerpen voor komende geslachten en toch doet hij dat niet eigenmachtig, hij heeft eerder het gevoel slechts uitvoerder te zijn, zij het met haast
onbeperkte volmachten. En hoe perfecter de uitvoering, des te duidelijker toont
zich de radicale afhankelijkheid van de mens. Wie dit alles ernstig neemt, beseft
wat het zeggen wil te mogen leven uit Geloof, Hoop en Liefde en hij ziet overal
tekenen hoezeer de mens in zijn huidige situatie diep verlangt daaruit te kunnen
leven, want wetenschap maakt vrij. Zij bevrijdt de mens van de beperkingen,
die hem verhinderen zichzelf te zien zoals hij is. Ze vraagt derhalve om een
groot en zuiver geloof, dat radicaliserend afrekent met alle kleingelovigheid.
Zij heeft ook de caritas universeel en effectief gemaakt en dringt tot liefde voor
de evenmens als de ziel van alle cultuur. En zij kan alleen leven in de hoop dat
het menselijk avontuur, dat in het wetenschappelijk vorsen besloten ligt, zinvol
is. Wanneer we dan daarbij bedenken, dat dit avontuur en met name het tijdvak
van de effectieve wetenschap pas begonnen is, dan lijkt de gedachte niet te
stoutmoedig, dat het wel eens zou kunnen zijn, dat juist naarmate de mens in
het slagen van zijn wetenschappelijk vorsen meer van zichzelf is gaan begrijpen,
zijn gevoeligheid voor de blijde boodschap van Geloof, Hoop en Liefde zal toenemen, mits die hem ook verkondigd wordt in een taal die hij verstaat.
Een van de grootste euvelen die de strijd tussen geloof en wetenschap in de
afgelopen eeuwen tot gevolg heeft gehad, is wellicht geweest dat hij de theologie en de theologen van de wereld, zoals die onder invloed van de wetenschap aan het groeien was, vervreemd heeft. Zou men daarom niet mogen zeggen, dat de eigenlijke betekenis van een katholieke universiteit allereerst gelegen
is in het feit, dat zij een goede theologische faculteit mogelijk maakt ? Dat wil
natuurlijk niet zeggen, dat de beoefening van de wetenschap zelf niet belangrijk
is het gehele voorafgaande betoog moge dat voldoende duidelijk gemaakt
hebben voor die beoefening is echter geen katholieke universiteit nodig. De
theologie van een tijd geeft vorm aan het Geloof. En ons Geloof kan slechts
een geloof zijn dat wat zich in de wetenschappelijke activiteit onthult, ernstig
neemt. De theologie heeft niet slechts exegese van het woord nodig, maar
evenzeer de uitlegging van de wereld in theorie en praxis. Maar omgekeerd
vraagt ook die uitlegging om zingeving.
In deze wederzijdse hulp is de diepste bestaansreden van onze universiteit
gelegen, in dit perspectief ligt ook de eigentijdse problematiek van Geloof en
wetenschap.

LETTERKUNDIGE KRONIEK

Therapeutisch schrijverschap
Johan Daisnes heilsleer
FR. VAN VLIERDEN

„Ik heb vaak gemeend dat de letterkundige iemand is welke besmeurd
geboren werd en die zich daarom schoonschrijft, tot hij zoveel hij kan van
het zwart waarmee boeken gedrukt worden, uit zich heeft verwijderd"
(De vier Heilsgeliefden, p. 46),

R zijn misschien schrijvers voor wie het schrijven een aangename verpozing
is, maar er zijn er ook voor wie het een essentiële levensfunctie is, een
levensnoodzakelijkheid, een onmisbaar element tot menselijk evenwicht. Zij
zijn eigenlijk de enige belangrijke schrijvers. Tot deze groep lijkt ons Johan
Daisne te behoren.
Zijn veelzijdige literaire activiteit wordt al onmiddellijk duidelijk uit een
summier overzicht van zijn oeuvre. Hij debuteerde v66r de jongste wereldoorlog
als „realistisch dichter" in de Gentse groep van de „Waterkluis", was overigens
een der bezielers van „Klaver (en) drie", een miniatuurtijdschrift met een bewogen bestaan. Zijn (voorlopige) verzamelbundel Zevenreizenboek (1947) is
een waar biografisch document. Gedurende en onmiddellijk na de oorlog
schreef hij platonisch-idealiserend toneel, vooral de trilogie Veva (1946) , Het
Zwaard van Tristan (1948) en Tine van Berken (1945), met de sprekende
verzamelnaam De Liefde is een Schepping van Vergoding. In dezelfde geest
debuteerde hij met novellen als Gojim, Maud Monaghan, Aurora, Renée, waarin hij enkele portretten biedt van platonisch-volmaakt gedroomde vrouwenf figuren. Als film-criticus is hij voorstander van een eigensoortige „Filmatiek"
waarin hij film, literatuur en leven tracht te verzoenen. (Filmatiek, 1956; Lantaarnmuziek, 1957; Zien en Zijn, 1959) . Als romanschrijver zal hij echter het
meeste lauweren plukken: met De Trap van Steen en Wolken (1942) zet hij
een reeks romans in, die zich allemaal afspelen in een sfeer van „magisch realisme", en waarvan de jongste De Neusvleugel der Muze (1959) zopas bedacht werd met de „driejaarlijkse staatsprijs voor het proza". Deze laatste omstandigheid moge als aanleiding beschouwd worden van de proeve tot synthese
die we hier aanbieden.
Een gunstige speling van het toeval heeft gewild, dat het opstellen van deze
nota's doorkruist werd door de lezing van Vestdijks laatste „Wachterroman",
De laatste Kans (1960). Hierin schetst de auteur de manier waarop hij tot de
literatuur gekomen is, en het ontstaan van dit schrijverschap biedt zoveel overeenstemming met dat van Daisne, dat een parallel tussen beide „debuten"
slechts verhelderend kan werken. Er zij ook rekening gehouden met het feit,
dat beide veelschrijvers eigenlijk tot een zeer nuchter beroep waren voorbestemd : Vestdijk was reeds dokter toen zijn schrijversroeping voor hem duidelijk
werd, Daisne (Dr. Herman Thiery) is een economist, zij het een die doctoreerde
over een meer wijsgerig onderwerp „De filosofische waarden in de Economie".
Men zei me dat Daisne eigenlijk, evenals zijn twee broers, dokter had willen
worden, wat de overeenstemming met Vestdijk nog patenter zou gemaakt hebben.

E

10

154 THERAPEUTISCH SCHRIJVERSCHAP
De oorsprong van hun schrijverschap draagt dezelfde onuitwisbare stempel
van een idealiserend platonisme. Anton Wachter is zich van het leven gaan afzonderen, omdat hij, reeds bij voorbaat als schrijver levende, meer belang hechtte aan die beleving in de tweede graad, dan aan het werkelijke leven. Zijn liefde
voor Anna Helderling een weerschijn van zijn eerste liefde voor Ina Damman (3de Wachterroman) is hierin het cruciale moment: zij wordt » samenvattend symbool", „ideële remplacante", vergoddelijkt voorwerp van zijn extatische beleving. Onmiddellijk roept dit de auteur van de trilogie De Liefde is
een Schepping van Vergoding voor de geest. Niet alleen omdat beiden in dat
verband gewag maken van de Tristan-mythe, maar ook al omdat Daisne zelf
in een brief aan J. Schepens (1-1-1943) zijn persoonlijke betrekking tot de
„Ina Damman" als volgt beschreef: „Ik las zopas Ina Damman. Moet ik je
zeggen dat het mij, die eens Aurora beleefde en schreef, geweldig heeft ontroerd" (De Vlaamse Gids, 1960, nr. 3, p. 177). Het schrijverschap zal voor
Anton Wachter de enige vorm zijn waarin hij, terugdeinzend voor het werkelijke (banale) leven, liever een tweede bestaan cultiveert, dat meer aan zijn
archetype beantwoordt. En dit moge mede de onstelpbare vloed van Vestdijks
produktie verklaren. Ook die van Daisne, die aan dezelfde platonische bronnen
is ontsproten. De Vlaming ziet in de literatuur ook „een hoger levenssurrogaat
ongeveer tussen wetenschap en godsdienst" (Lago Maggiore); ook voor
hem schrijft de dichter „uit de behoefte, om langs de weg der fictie, van het
scheppen, zijn pover leven aan te vullen, te corrigeren" (Dietsche Warande en
Belfort, 1959, p. 387). „Oh ! littérature, sans quoi la vie ne serait pas ce qu'elle
est !"
Wel is er dit belangrijke verschil tussen Daisne en Vestdijk, dat Vestdijk
tenslotte in de vlucht volhardt, en dat schrijven voor hem iets is als een voortdurend noodwendige pijnstillende morfinedosis, terwijl Daisne zich door het
schrijven geleidelijk tot een normaal leven heeft kunnen wenden. Zijn aanvankelijke „manfa" is op weg genezen te worden, de droom is heil („Want er is
een ogenblik in elk leven, waarop het heil ons nog alleen van de droom kan
komen', vernemen we in De Vier Heilsgeliefden, p. 58) en achteraf zal blijken
dat hij zich inderdaad gezond geschreven heeft. Alleen al uit de toon van zijn
opeenvolgende romans wordt dit duidelijk: van een pathologische, bijna schizof rene schrijfobsessie (in De Trap van Steen en Wolken en vooral in De Man
die zijn haar kort liet knippen) wordt het een met veel sierlijkheid en humor
bedreven, bijna mondaine bezigheid (in De Neusvleugel der Muze) .
Het duidelijkst merkt men de genezende functie van het schrijverschap echter
in de roman die in vele opzichten een keerpunt vormt in Daisnes (schrijvers)
den (1945) (cfr. het motto boven dit artikel) . Om
leven: De vier Heilsgeliefden
deze schrijftherapie materieel te illustreren, ken men wijzen op het veelvuldig
voorkomen van doktersfiguren in Daisnes oeuvre. We moeten er voorts hier
vluchtig op wijzen, dat deze therapeutische functie van het schrijverschap nog
van een andere orde is dan die van het verhaal, welke door B. Roest Crollius
gehuldigd wordt') . Wat bij Crollius in elk verhaal bijna occasioneel aan bod
komt, wordt bij Daisne als het ware verabsoluteerd: niet „één verhaal", maar
een oeverloos producerend schrijverschap en een onophoudelijk voortschrijdende
1

) Cfr. ons artikel Het verhaal als therapie bij Roest Crollius in Dietsche Warande

en Belfort, mei 1960.
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behandeling. Schrijven is het beleven en het blijven voeden van een archetypische droom, en is daarom „genezing".
Het trage en steeds voortschrijdende genezingsverloop door het schrijven
verwezenlijkt, kan men volgen in de vier grotere prozawerken: De Trap van
Steen en Wolken (1942) , De Man die zijn haar kort liet knippen (1948),
Lago Maggiore (1957) en De Neusvleugel der Muze (1959) . In dit verloop is

er plaats voor een langdurige ziekte van de schrijver (1950-53), waarna de
novellenbundel De Vier Heilsgeliefden (1955) het getransponeerd relaas van
een genezing brengt. Van de vier romans vertonen de eerste drie een opvallende
binaire structuur, de laatste is duidelijk driedelig. In De Trap van Steen en
Wolken bestaan de twee werelden, die van de werkelijkheid en die van de
vrijscheppende verbeelding, naast elkaar. Een secuur genoteerde werkelijkheid
wordt er, op de wijze van het surrealisme, „gedubd" door een waziger, magische
achtergrond. De trap en de wolken als tegenstelling roepen al duidelijk het
beeld op van Magrittes surrealistisch schilderij Les Marches de l'Eté. Het deel
van het verhaal dat zich op een magisch vlak afspeelt, en gelokaliseerd wordt
in een Aztekentempel, houdt de symbolische idealisering in van het andere, dat
van de banale werkelijkheid. Deze dubbele, romantische magisch-realistische
beleving, die eigenlijk een onmogelijke verzoening nastreeft, wordt echter geconfronteerd met de laatste tegenstelling van het platonisch dualisme. Ze blijkt
niet vol te houden. In De Man die zijn haar kort liet knippen is de tweeledige
structuur die van een zwaar inwendig conflict, dat de hoofdheld Govert van
Miervelt op de rand van de waanzin brengt. Het is een pijnlijke confrontatie
tussen Govert en Fran, een oudleerlinge voor wie hij een tienjaarlange verborgen
liefde heeft gekoesterd. De platonische idealisering, die in Aurora bereikt werd,
lijdt hier schipbreuk. De werkelijkheid heeft, na het failliet van de idealiserende verbeelding geen waarde en geen zin meer. De Vier Heilsgeliefden, vooral
de novelle „Edl" is de voortzetting van dit failliet, maar houdt in haar paroxysme ook reeds de omkeer in. Ernst Vertigneux pleegt inderdaad zelfmoord, maar
hij doet het slechts nadat hij en omdat hij het geheim doorzien heeft van een
therapeutiek, die alleen maar op een ingebeelde liefde en op verbeelding berustte. Deze „barmhartige verschalking" heeft hen eigenlijk naar de ondergang gestuwd. Maar de vertellende ik-persoon, die zichzelf tegenover Ernst
Vertigneux stelt, bevrijdt er zich van eenzelfde obsessie: hij is gered. Het inzicht in de waarde van de droom is daarom ook in vergelijking met Aurora
grondig gewijzigd. Het motto-gedicht houdt o.m. volgend versje in: „geen
droom is 't leven waard !" En het slotgedicht is reeds op verzoening tussen
droom en werkelijkheid gericht: „Maar als de herfsten komen, zoekt men de
droom op aard".
Deze ommekeer in het paroxysme wordt het best geïllustreerd door een vergelijking tussen De Man ... en Lago Maggiore. Dit volgende werk, ook een
tweeluik, werd door de auteur overigens bewust bedoeld als correctie op het
voorgaande. Zo schreef hij als antwoord op een enquête van De Linie (Brussel) :
„De Man die zijn haar kort liet knippen was een smartelijk, heel triest boek, een
zoals me pas naderhand volkomen duidelijk is geworden
ook voor mij
verschrikkelijk werk ... Uit het gevoel iets schuldig te zijn aan mezelf en anderen, en de Auteur bij wiens genade wij mogen schrijven, heb ik Lago Maggiore gemaakt ... Ik die in De Man ... een mens in de vreselijkste ellende
om het leven liet komen, heb thans geprobeerd zulk een
die van de ziel
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mens te redden door hem een uitweg te wijzen, die liever niet naar de afgrond
maar over een louterend bergmeer voert. Geloven in het leven, in zijn heilzame
krachten, in de medemens, in vriendschap en liefde, in geduld en moed en in
wonder, en daarmee de beproevingen aanvaarden en overwinnen, wijs worden
en kind blijven ziedaar mijn boodschap" 2 ).
De tegenstelling is dus niet toevallig, maar is het gevolg van een bewust genezingsproces. Lago Maggiore stelt ons ook twee mensen voor, Victor en Ernée
(let op de symboliek der namen). Evenals in Aurora en in De Man ... heeft
hier de man ook steeds een stille genegenheid gekoesterd voor de vrouw, die
hij, na het verlies van zijn echtgenote, en op de rand van de neurasthenie, bij
het Lago Maggiore ontmoet. Beiden staan ook hier voor het failliet van hun
persoonlijk leven, en beurtelings vertellen ze ook hun lotgevallen aan elkaar.
Maar in tegenstelling tot de dramatische afloop in De Man ... zullen hier de
beide geslagenen, geholpen door het toeval, de Voorzienigheid en de auteur,
die het zo wil samen een nieuw leven tegemoet gaan. Van het standpunt uit
van de auteur is dit happy end inderdaad een postulaat: „I do not know how it
will be done, I only know that it shall be done". Het slot is een „deus ex machina", maar gezien de geestesgesteldheid van de auteur kon het moeilijk iets
anders zijn. De vroegere roman eindigde met dood en waanzin, de tegenhanger
nu met liefde en leven.
De nieuwe harmonie in het leven wordt al onmiddellijk aangekondigd door
het begeleidend gedichtje van de volgende roman, De Neusvleugel der Muze:
„En toch, en toch. Leven is dromen 1 en dromen kunnen enkel komen f van wat
ons deze aarde biedt". De terugkeer tot het (gewone) leven wordt hier een voldongen feit. Het is een triptiek, en daarom in zijn uiterlijke structuur reeds
evenwichtiger dan de drie evenwicht-verliezende en evenwicht-zoekende tweeluiken. Naar aanleiding van drie filmfestivals: Knokke, Marienbad, Sotsji, ontmoet de ik-persoon, Thiery (Daisne is een pseudoniem van Herman Thiery),
Donald Shawks, een neef van een Amerikaanse producer. Maar deze Donald
is ook duidelijk een afsplitsing van Daisne zelf. (Een gelijksoortige dubbele
aanwezigheid stipten we reeds aan in „Edl") . Thiery is er de getuige van drie
momenten in de liefde tussen Donald en de jeugdige star Enid Dukington: te
Knokke twee schone verliefden, in Tschekoslowakije een eenzame treurende
Donald, in Sotsji tenslotte is hij zelfs de medebewerker van een toenadering tussen beiden. De oorzaak van de moeilijkheden in de liefde is het kunstmatige
filmleven (zonder reukorgaan) dat los van de wereld staat. Wanneer door het
laatste uitvinderssnufje het reukorgaan de neusvleugel toch in de film
kan betrokken worden en die levensecht maakt, is het gevaar voor de liefde bezworen. Het argument is spitsvondig, maar draagt toch de laatste betekenis van
deze liefdesgeschiedenis in zich. De speelsheid van het argument is overigens
op zichzelf reeds kenschetsend voor het stadium waarin Daisne zich als schrijver
bevindt. Het gebied waarin het „tweede leven" wordt gesitueerd is verschoven
„Van Droom tot Celluloïd", zoals Daisne ergens in een andere context zegt.
Het tweede leven in de filmwereld vervangt hier de magische droomwereld uit
de aanvankelijke Trap van Steen en Wolken. Maar welk een omkeer ligt er
achter deze verschuiving van de droomprojectie ... .
We kunnen nu de verschillende stadia van Daisnes schrijverschap typeren
en in hun verloop terugplaatsen. Het uitgangspunt was de volstrekte platoni2)

Cfr. onze bespreking in De Linie (Brussel) van 24 januari 1958.
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sche idealisering van de liefde in Aurora. De onmogelijke poging tot verzoening van droom en werkelijkheid was De Trap van Steen en Wolken. De crisis
in dood en waanzin van een schizofrene held was De Man die zijn haar kort
liet knippen. Het genezingsmoment vindt men in de schetsen van De Vier
Heilsgeliefden. Lago Maggiore brengt niettegenstaande de wil van de auteur,
nog de topzware ernst van de genezende Victor. De Neusvleugel der Muze tenslotte is in zijn uitkomst en ook in zijn speelse argumentering het boek van het
herwonnen evenwicht. De opvallende gelijkenis der motieven in de verschillende werken (telkens een man-vrouw verhouding) laat ons des te gemakkelijker
toe, de toon te onderkennen, die beslissend is en het eigenlijke criterium van
Daisnes evolutie als schrijver. Het zijn zoveel stadia van een crisis die door zijn
platonisme werd uitgelokt, en van de geleidelijke genezing hiervan. De genezing, door het schrijven bewerkt, heeft tot uiteindelijk resultaat dat het volstrekte primaat van de idealiserende droom wordt vervangen door de voorrang
van het leven zelf. Het slot van Lago Maggiore luidt dan ook: „Enkele mensen
waren van zichzelf genezen. De zomer van het leven kon beginnen" (p. 296) .
Men verwondert er zich dan ook niet over, dat Daisne geleidelijk is gaan
spreken van een veranderde instelling: na een „romantisch magisch-realisme"
ging hij over naar een evenwichtiger „klassiek magisch-realisme'', nu huldigt
hij zelfs een „neoclassicisme". Zo zit ook in de systematiserende beschouwingen
die tot onderbouw van zijn oeuvre moeten dienen, eenzelfde verschuiving naar
uitklaring en evenwicht. De verbeelding van een fantastische mythe-schepping,
van een pathologische ondergang, van een morbied gepieker heeft de plaats ingeruimd voor een serene dag. Nadat schrijven een therapeutische bezigheid
is geweest, wordt het nu zelfs een superieur spel van de geest in een mondaine
omgeving. Op het einde van zijn Neusvleugel der Muze duidt de auteur overigens zelf de verschuivingen aan die voor hem determinerend zijn geweest: „na
het ernstige, bijna beschouwelijke Lago Maggior'e, waarmee ik de haast existentialistische Man die zin haar kort liet knippen zocht goed te maken, zou ik
thans De Trap van Steen en Wolken willen terugvinden, uiteraard realistischer,
zoals 't mijn leeftijd past, maar even speels. Althans op 't eerste gezicht, dank
zij die bont wemelende sfeer van festivals" (p. 388) . Elders in de roman sluit
de auteur zelfs aan bij nog vroeger werk : het schip waarmee het gelukkige paar
in De Neusvleugel afreist, heet „Aurora", met vlaggen van letters. De auteur
commentarieert: „De Aurora van mijn eerste boeken" (p. 384) . Is de ring dan
zo maar gesloten ? Eigenlijk helemaal niet: tussen aanvang en einde is er dan
toch het verschil van het primaatschap, dat van de droom naar de weergevonden
werkelijkheid is overgegaan. Is het „maar" een leeftijdsverschil, zoals de schrij ver zelf suggereert ? Na wat voorafgaat kan men het niet meer geloven, het is
veel meer geweest. In en door zijn schrijverschap heeft Daisne geleidelijk zichzelf genezen van een onverwezenlijkbaar romantisch idealisme en platonisme.
Eigenlijk is het een gevaarlijke therapeutiek geweest, daar ze, als homeopathie,
de patiënt-van-zich-zelf langs de afgrond van de ondergang heeft gevoerd,
vooraleer ze hem naar de werkelijkheid, naar een nieuw classicisme, en naar de
genezing zou brengen. Daisnes schrijverschap is essentieel een zelf toegepaste
homeotherapie geweest, die na de crisis (De Man ...) en de genezing (Lago
Maggiore) geleid heeft naar het stadium van de pas genezene (De Neusvleugel), die met vreugde en blijdschap zich overgeeft aan de genietingen, zowel
de hoogste als de meest futiele, van het eenvoudige bestaan.
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Het stadium dat Daisne nu in zijn therapeutisch schrijverschap heeft bereikt
vertoont zoveel eigen kenmerken, dat het de moeite loont, het in het licht van
zijn evolutie te onderzoeken en te beschrijven. Indien men voorlopig een formulering wil aanvaarden die verder gestaafd dient te worden, zouden we zeggen
dat dit het stadium van het dandyisme is. Onmiddellijk willen we deze term
echter losmaken van de pejoratieve betekenis, welke men te zeer geneigd is eraan te geven. Het dandyisme is een zeer complexe situatie, waarin we de kenmerken weervinden van een postromantische houding, en wel die van een bezworen romantiek. Het dandyisme komt ons voor als de levenshouding van de
romantische fantast en piekeraar die van zijn romantisme genezen is. In deze
situatie is Daisnes schrijverschap nu uitgemond, en het is een veelbelovend teken, dat zulks is gebeurd.
Op het gevaarlijkste moment, het dieptepunt van zijn schrijverstherapie,
heeft de schrijvende ik-persoon zich losgemaakt van de hoofdheld, die mede een
tragische held was. In de schets „Edl" uit De Vier Heilsgeliefden
den heeft Ernst
Vertigneux let weer op de symbolische naam zelfmoord gepleegd, maar
de ikschrijver getuigt er van zichzelf, dat hij het niét zou gedaan hebben. Hij
distancieert zich van een figuur, die duidelijk een afsplitsing is van de auteur,
opvolger van Govert van Mierevelt, en voorloper van Donald Shawks. Ook in
De Neusvleugel is er een dergelijk, minder scherp, verschijnsel: Thiery en Donald zijn er beide afsplitsingen van de schrijver, en daar helpt Thiery om Donald uit zijn droevige situatie te redden. De schrijver snelt er als het ware zichzelf te hulp, net zoals hij het happy end voor Victor en Ernée bewerkte in
Lago Maggiore.

Men denkt onmiddellijk aan de verhouding Elsschot-Laarmans. En er zijn inderdaad wel overeenkomsten. Deze essentiële o.a.: beiden, Elsschot en
Daisne, hebben zich in hun schrijverschap zelf bevrijd van een hyperromantisch
bovarysme. (We komen op de term terug). Maar het verschil is wezenlijk:
terwijl Elsschot zijn romantisme vernietigde in het cynisme, heeft Daisne het
overwonnen door het volledig uit te putten, met de daaraan verbonden gevaren.
Of zo men wil: tegen de romantische ziekte van het bovarysme, was Elsschots
cynisme een allopathische, Daisnes dandyisme een homeopathische therapie.
Dit laatste zullen we dienen te onderzoeken.
Tegenover Elsschots schijnbare objectiviteit we weten nu wel hoe ook bij
hem heel het oeuvre in het eigen alledaagse leven wortelt is de houding van
Daisne als schrijver opvallend en onverbloemd subjectief. Autobiografie en
verbeelding lopen bij hem zo door elkaar, dat men zich afvraagt of er wel een
scherpe scheidingslijn is: zo spreekt hij uitvoerig over de conceptie van De
Neusvleugel op het einde van dit boek zelf ! En heeft hij dus a.h.w. met en in
het boek zijn eigen leven ... ingehaald ! In Lago Maggiore schrijft hij bladzijdenlang in de ik-persoon (Victor) over zijn Man die zijn haar kort liet knippen. Wat een reden te meer is om op zijn hoede te zijn tegen een al te geredelijk identificeren van auteur en personages. Daisne maakt het de lezer
daarin werkelijk té gemakkelijk.
Een onmiddellijk gevolg van deze intieme betrekking tussen auteur en personages is wellicht wel het verhevigd zelf gevoel dat alle Daisneaanse helden
kenmerkt. Een bewuste zelfingenomenheid legt reeds G. M. in Aurora aan de
dag: „Ik handelde zo omdat ik het mooi en merkwaardig vond, er stak iets
heldhaftigs in, dat me interessant voor mezelf maakte. Wellicht waren daar
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lectuur-voorbeelden mee gemoeid. In elk geval begon het als een kleine, ernstig
gespeelde comedie, gelijk zo veel in mijn leven" (p. 52) . Men kan in zulke bekentenis zonder moeite de voornaamste elementen van het bovarysme aanstippen: cultus van het zelfgevoel, ernstig gespeelde comedie onder lectuurinvloeden, het aannemen van een houding tegenover zichzelf enz. In De Trap van
Steen en Wolken is de dokter, die zichzelf „een wijsgeer en een kwajongen"
noemt, een zelfprojectie van de auteur. Het primaat van de eigen geschapen
mythe op de werkelijkheid, de wezenlijke autonomie van een scheppende, vervormende verbeelding mythe en werkelijkheid staan er zowat tot elkaar als
bloem en plant is er de concrete uitdrukking van een gelijk bovarysme.
Mierevelt in De Man ... is, voor een oppervlakkige lezer, lijdende aan een
ziekelijke eigenwaan. In de grond is bij het slachtoffer van een acuut autisme,
en zijn waanzin is eigenlijk de uitkomst van de volledige uitsluiting van de
buitenwereld. Victor in Lago Maggiore is nog een bijna neurasthenisch grubelaar, maar die in zover over zijn crisis heen is, dat hij zelf over de betekenis van
„het piekeren" filosofeert (p. 133 b.v.) . De ik-persoon Victor-Daisne heeft het
er over een boek, dat misschien zijn Neusvleugel geworden is, „waarmee ik de
vriendschap wil verheerlijken en danken omdat ze mij heeft helpen genezen van
een ziekte, die inderdaad haar oorsprong vond in een te egocentrische, laten we
maar bekennen: egoïstische levenshouding" (p. 105) . Thiery tenslotte in De
Neusvleugel is al even met zichzelf ingenomen, maar nu is het geen ziekteverschijnsel meer, hij doet het op een uiterst speelse wijze, met de nodige charmante excuses erbij, en dit juist geeft hem de allures van de dandy. Zo ligt dit
dandyisme helemaal in de lijn van het bovarysme, maar dan als uitkomst, als
overwinning ervan, als het stadium van de genezenromanticus. Grubeln wordt
vervangen door Spielerei, die de uiting is van een bevrijdingsgevoel.
Indien men een fenomenologie van het dandyisme wil schrijven, zal men rekening moeten houden met dit postromantisch bevrijdingsgevoel, dat precies het
genoegen verklaart om de meest banale, futiele of onbenullige dingen (in de
ogen van een „nuchter" mens). Dit bevrijdingsgevoel onderscheidt immers de
dandy van de bovaryst, met wie hij anderzijds een opvallend egocentrisme blijft
delen. Een vergelijking kan dat duidelijker maken. De titel van De Man die zijn
haar kort liet knippen was in zijn tijd een ware vondst en een innovatie. Het
contrast tussen de nuchtere notering van een onbelangrijke zaak en de griibelnde aard van het personage Mierevelt verhoogde nog de werking. Er kon op dat
ogenblik (nog) geen sprake zijn van dandyisme ! Doch in de jongste roman
zegt Thiery over zichzelf: „En natuurlijk ook een kapper in de week om mijn
rasierschnitt à la von Stroheim te laten bij millimeteren mét manucuurster,
niet uit fatterigheid maar om zuiver te schrijven" (p. 16) . Het is ongeveer
hetzelfde cosmetisch detail, maar wat een verschil ! De auteur voelt zelfs de
noodzaak aan om „fatterigheid" af te wijzen. Daarin heeft hij in deze zin gelijk, dat fatterigheid inderdaad in die situatie slechts een randverschijnsel is, al
ziet men er te geredelijk de eigenlijke kern van het dandyisme in. In het citaat
vindt men zoveel andere dingen weer die over het hele boek verspreid liggen:
een uitstallen van encyclopedische filmkennis, die manie wordt, een pijnlijke
recherche van het buitengewone, tot in het woordgebruik toe, met allerhande
neologismen, hapax legomena, vreemde woorden mitsgaders verscheidene gallic- en germanismen. De auteur zoekt naar vreemde taalraf f inementen, koketteert met woordcapriolen en exotismen, eufuïsmen en excuseert zich voor zijn
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verregaande breedsprakerigheid, zonder ze in te tomen. (Vestdijk, nog eens,
doet hetzelfde in zijn laatste werk) . Op één bladzijde gelukt het Daisne zelfs
de krachttoer om eventjes één woord in vier talen te gebruiken, de eigen Nederlandse termen niet te na gesproken: gemmenschneider, sculptor lapidum,
cameeënsnij der, lithoglyfus, juweelsn^ider en steensnijder. Het zal ook wel geen
toeval zijn, dat het juist dat woord is: cultus van het vreemde, schone, versierde, briljante, mondaine. Alles heeft belang, niet alleen het banale maar ook
het raffinement, omdat degene die het leven ontdekt niet weet waar zijn aandacht het eerst op te richten.
Zulke Spielerei, die dikwijls mièvrerie wordt, is ongetwijfeld een uiting van
het dandyisme. Ook hierin vindt men elementen weer uit het bovarysme, waartegen het zich verzet. Immers konden de meeste van vermelde verschijnselen
ook al aanwezig zijn in Lago Maggiore, zondet dat ze daar ook maar in de verste
verte aan dandyisme deden denken. Precies omdat het boek een ander stadium
in Daisnes zelfgenezing vertegenwoordigde. Niet alleen is het bovarysme zo
maar zelfverheerlijking waartegen cynisme het antidotum is maar het
spruit vooral uit de behoefte om de eigen persoonlijkheid als geheel in stand
te houden door aan zijn archetypen te blijven geloven. Victor in Lago Maggiore
lijdt nog aan een verzachte vorm van zelfingenomenheid. (Hij weet het). Hij
is voortdurend met zichzelf bezig, afgezonderd van zijn eigen omgeving. Hij is
psychisch volstrekt alleen, leeft van herinneringen, reminiscenties, citaten, herhalingen. Het is een kunstmatige wereld, doordrenkt met een naïeve eerbied
voor professoren, wetenschapsmensen, dokters en zo. Hij is ook precieus in
stijl, zinswendingen, woordspelingen, symbolismen, magisch geladen indrukken,
woordvormingen en etymologieën. Er gebeurt niets in dat eerste deel, het is een
zuivere zelfprojectie van een persoonlijkheid, die uit de meest uiteenlopende
elementen haar eigen eenheid tracht op te bouwen. Daarom is dit luik ook meer
een essay, gestoffeerd met dikwijls eenvoudige, schone wijsheid naast nodeloos
ingewikkelde fraseologie, op het randje af van het gesofistikeerde. (Het tweede
deel van de roman is in tegenstelling daarmee weer bijzonder levendig en levensecht) . Men ziet in, dat al deze dingen noodzakelijk en nuttig voedsel zijn
voor de convalescent, die erom bezorgd is de eenheid te herstellen, en daarom
blijft hier, niettegenstaande vele overeenkomsten, elke gedachte aan dandyisme
ver. Victor laboreert nog aan zijn bovarysme.
De Neusvleugel geeft een heel ander beeld: de uitwendige wereld krijgt hier
veel meer belang dan de inwendige, met dezelfde overdrijving weliswaar: de
veelheid van gedachten en indrukken en overwegingen wordt vervangen door
de veelheid, de verscheidenheid en de versnippering van de dagelijkse werkelijkheid zelf. Thiery vervormt het leven niet volgens eigen stemmingen en gedachtenconstructies, slechts in Donald vinden we iets van de ongelukkige, soms
nog introverte geest weer. Typisch voor de gehele psychologische situatie is ook,
dat de autonome verbeeldingswereld uit De Trap en de „gedachtenepiek" uit
Lago Maggiore, hier vervangen wordt door de veel concretere wereld van de
droomfabriek die de film is. Hierin vindt men dezelfde overgang van inwendige
naar uitwendige wereld. Doch evenals de bovaryst Victor ernaar zocht om uit
een verregaande versnippering de eenheid van zijn geest te herstellen, zo streeft
Thiery ernaar, het leven-als-geheel opnieuw te veroveren op de versnippering
van zijn aandacht. Dit kan materieel ook al zijn weerslag vinden in de lokalisatie
der twee romans: de ene moet het stellen, en kan het stellen, met één plaats, het
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Lago Maggiore, de andere vlindert tussen drie filmfestivals in de uithoeken van
Europa, en rond honderdtallen namen van films en van stars. Men zou er zich
over kunnen verwonderen, dat precies deze mensen, Thiery en Donald, die zich
als voor het eerst tot het leven zelf bekennen en er zich aan overgeven,
door de kritiek herhaaldelijk als „schimachtig" werden bestempeld. Maar daarin
zit wellicht de diepste paradox van de dandy: hij kan bijna niet anders dan
schimachtig blijven, omdat zijn eenheid juist buiten hem ligt, in de verzameling
van de oeverloze verscheidenheid van het leven rondom hem. Zijn persoonlijkheid is weinig méér dan die aandacht zelf voor elk detail van het onthutsend
verscheiden, als fonkelnieuw ontdekte, leven zelf.
De veelheid, de versnippering van de bovaryst is van een tegengestelde orde,
vergeleken met die van de dandy: bij de eerste is ze inwendig, bij de tweede uitwendig, bij de eerste stelt men het assimileren vast van snippers uit de werkelijkheid in een afgezonderd zelfingekeerd psychisme, bij de tweede een overgave
aan een gedetailleerde uitwendige wereld, in zover dat zijn persoonlijkheid niet
méér is dan de vluchtige synthese van deze wereld zelf. Ook dit moge blijken
uit een vergelijking tussen Lago Maggiore en De Neusvleugel.
In beide werken is een gelijke wijdlopendheid in de stijl de neerslag van
versnipperde aandacht. De auteur weet dat zelf goed genoeg, hij spreekt in
De Vier Heilsgeliefden reeds van zijn „onsamenhangende stijl" en zijn „omslachtige verwoording". In Lago Maggiore oppert Victor de volgende bedenking:
„Honderd en zoveel tafelgesprekken in een roman ! Maar het is geen verhandeling, het zijn doorleefde gedachten, dus een innerlijk avontuur, en dus toch een
genre van een roman" (p. 56-57) . In De Neusvleugel vindt men een gelijke
zelfverdediging terug, maar dan op een speelse, gezochte toon, hetgeen ook
weer het verschil in houding moge illustreren: „Ik schrijf gaarne vele bladzijden om pas in de laatste mijn argumenten bloot te geven. Ik neem hier heel
bescheiden een voorbeeld aan de Schepper" (p. 93) . Of in hetzelfde boek:
„Tot ik het beu word en voor de afwisseling het anders ga doen, huldig ik de
schrijfwijze die de schietschijf loszeeft om de roos ongeschonden te winnen ..
En zo ligt de ware essentie in de details, die accidenten welke ziel aan het
amorfe geven" (p. 16-17) . Voor de bovaryst vertolkt de wijdlopigheid „doorleefde gedachten" en blijft ze „een innerlijk avontuur", voor de dandy echter is
„de ene waarheid de rijkdom van het vele" en „ligt de ware essentie in de
details". Bij de ene moet de eenheid veroverd worden op inwendige desintegratie, bij de andere op uitwendige versnippering.
Ook in de sociale betrekkingen stelt men eenzelfde verschil vast, en welbeen Lago Maggiore waren espaald in het voeren van gesprekken. De Man
sentieel dyptieken, in de vorm van één eindeloos gesprek, dat eigenlijk bestaat
uit twee lange monologen, waarin de confrontatie plaats grijpt tussen twee eenzamen. Na deze zwaartillende en topzware ziekelijke of doodernstige confrontaties herwint het gesprek in het jongste werk zijn sociaal en mondain
karakter. Versnipperde gesprekken, preciositeit en badinage, raffinement van
verwoording en gebaar, worden hier met veel zorg gecultiveerd, met raadseltjes,
allusies, dubbelzinnigheidjes, grapjes, beleefdheden, en zo meer.
Dit alles roept nogal gemakkelijk parallellen op met de barok. Een belangrijk
deel van De Neusvleugel 100 pagina's wordt besteed aan een verrukkelijke Baedeker van de barokstad Praag. Het is eigenlijk volstrekt overbodig, het
puilt uit, wordt het vierde deel van de triptiek, maar het is wellicht ook het beste
...
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van het hele boek, en hierin wel typisch voor de auteur. Barok is bij Daisne
ongetwijfeld die mengeling van decadentie en levensdrang, van teergevoeligheid
en familiariteit, van geestelijk raffinement en soms smakeloosheid, van f rivoliteit en ernst, van grubelei en oppervlakkig woordenspel, van nuchter (filmatiek-) encyclopedisme en romanesk gevoel, die zijn boek even composiet en
boordevol maakt, vol eclectisme en syncretisme, als de stad Praag. Hij noemt
d: „Ja nie Arzichzelf spelenderwijs kunstenmaker en kunstenaar terzelfdertijd:
tystka, ja szarlatanka". (n.b. Tweemaal in het boek geciteerd en met voetnota
verklaard) . Men kan naar believen deze barokallures en Daisnes verlangen naar
een neoclassicisme vergelijken met de chronologie van de algemene cultuurgeschiedenis, die Daisne in al haar stadia op zijn eentje herbeleeft.
Daisnes jongste werk, dat zoveel kenmerken van het dandyisme vertoont, is
niet anders te verstaan dan als een overwinning op zijn bovarysme, waarvan hij
hier overigens een, in alle beknoptheid, volledige definitie geeft: „het zien van
het gewone leven als nog slechts het surrogaat van het imaginaire" (p. 174) .
De twee levenshoudingen hebben nog veel met elkaar gemeen. Al was het maar
omdat ze er beide in bestaan, „een houding aan te nemen" om de bedreigde
eenheid van een persoonlijkheid te herstellen. De bovaryst doet dit echter in de
strenge afzondering, in een bijna ziekelijke eenzelvigheid, de dandy daarentegen
in een volledige overgave aan de buitenwereld. Bij hem wordt de aangenomen
houding een pose, het enige waardoor zijn schimachtige persoonlijkheid zich
(voorlopig) kan bevestigen. Daarom lijkt de laatste paradox van zijn levenshouding te liggen in een bewuste zelfingenomenheid terwijl hij zich toch onver
moeibaar blijft wegschenken aan de werkelijkheid. Hij is daarom zijn eigen
verschijning, die hij dan ook moet verzorgen. De omgeving zal daar ambivalent
op reageren, omdat ze het „gewone" geval als norm heeft. Ze ziet alleen de
„pose", maar ziet niet in, dat dit op een bepaald ogenblik de enige levens„houding" kan zijn, n.l. die welke er naar streeft ten minste een houding te
hebben. De dandy is het slachtoffer van zijn onbegrensde overgave, en kan zijn
verhoogd zelfgevoel slechts op die wijze redden. Men kan m.a.w. de dandy
slechts begrijpen in het licht van zijn antecedenten: hij is degene die zich van
zijn bovarysme genezen heeft. Literair-historisch kan men het dandyisme dan
ook beschouwen als een autonoom postromantisch moment: Proust, Couperus,
van Ostaijen zijn daar voorbeelden van. Ook in de geschiedenis van een persoonlijkheid is het een postromantisch moment, dat van de mens die in „het
magisch avontuur van het bestaan" (Lago Maggiore, p. 67), zijn „Adieu tristesse" (ib. p. 37) heeft uitgeroepen. Indien de van zijn magische verbeelding
levende romanticus (De Trap van Steen en Wolken) niet ten onder wil gaan in
psychasthenische afzondering (De Man die zijn haar kort liet knippen), dan
moet hij er zich bewust uit loswerken (Lago Maggiote) . Is dat theoretisch en
schematisch vlug gezegd, in de praktijk lijken de moeilijkheden onoverkomelijk.
Het is een „houding" die men bijna tegen zijn diepste pessimisme in wil
aankleven, en men begint met die houding al aan te nemen. Dat is het eerste
stadium van de genezing, en dit geeft aan Lago Maggiore precies de allures van
een wilsimperatief: „it shall be done". Daisne hecht zoveel belang aan de genezing uit het bovarysme dat hij zijn dochtertje „Frederique" genoemd heeft;
naar Frederique van Erlevoort die hij als „de gezonde tegenhangster van Eline
Vere" beschouwt. Hiermede legt de auteur, die van zichzelf getuigt dat hij
-
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„met Couperus dweepte", de klemtoon op het genezingsaspect van zijn heilsleer, waarin we precies de kern weervinden van zijn momenteel dandyisme. De
ex-romanticus vindt hierin de eenheid met de wereld terug, en terzelf dertij d een
nog uiterst wazige eenheid met zichzelf. Dit maakt van De Neusvleugel een
bijna natuurnoodzakelijk moment in de evolutie van zijn therapeutisch schrijverschap. Zulks sluit niet uit, dat het een uiterst vluchtig moment is, en dus geen
definitieve uitkomst biedt. Hij voelt zich op weg naar een neoclassicisme, dat
een volstrekt evenwichtige verhouding tussen persoonlijkheid en werkelijkheid
moet mogelijk maken.
In zijn ruimste perspectief teruggeplaatst, zou Daisnes evolutie als schrijver
er als volgt uitzien: het aanvankelijk platonisch idealisme heeft een breuk met
de werkelijkheid uitgelokt, en zijn schrijverschap is een homeopathische
therapie geworden. Schrijven is „een poging om wat orde te brengen in de
chaos van het grote heelal en van ons kleine zelf" (Interview Het Nieuwsblad,
23 september 1960) . Kenschetsend voor de dandy is, dat de eenheid in de
chaos nog slechts als houding, als doelgerichtheid aanwezig is. Zijn platonisch
idealisme is op weg om reëler grondslag te krijgen. In Aurora was zijn godsbegrip nog volledig gerelativeerd: „God als symbool van schoonheid, goedheid,
en wijsheid" (p. 73) . Zijn therapeutiek nu is niet zo maar een fysische of psychologische „behandeling" geweest. Hij noemt ze telkens een „heils"-leer, en
ze krijgt metafysische resonanties. Die had ze eigenlijk al bij de aanvang, zij het
om de metafysische orde te relativeren. Die „heils"-leer is in laatste instantie een
zeer eigen mysticisme, waarin hij opereert met kaballistische + , , en = tekens,
en dat hij zelf, eens te meer badinerend, zijn „tel-moedisme" noemt. We geloven wel, dat de christelijke terminologie die hij hierbij ook hanteert, in de grond
meer is dan zo maar het gevolg van een hem kenschetsend syncretisme. Hij
noemt zichzelf overigens een „christen humanist" en zijn volledig werk wordt
in het Duits uitgegeven in de „Bibliotheca Christiana". In zijn jongste werk
krijgt zijn begrip van een persoonlijke God, de Schepper, enz. een veel concretere vorm. God is in zijn metafysika geworden degene in wie alle tegenstellingen, zoals die van schoon en lelijk, worden opgelost. Dit is wel typisch voor de
schrijver die als platonische magisch-realist voortdurend met de onherleidbare
tegenstelling tussen droom en werkelijkheid, geest en stof werd geconfronteerd.
Zijn metafysische kijk is aldus parallel geëvolueerd met zijn artistieke visie, en
zijn deïsme is daarin in overeenstemming met zijn neoclassicisme.
Dat zijn dandyisme terzelf dertij d charmeert en wrevel wekt is tenslotte slechts
een gevolg van de grondige ambivalentie welke deze levenshouding kenmerkt.
Men zal moeten leren, ook de positieve zijde daarvan in te zien. Dat het namelijk een autonoom en noodzakelijk, zij het vluchtig, moment vertegenwoordigt,
niet alleen cultuurhistorisch maar ook in de levensgang van een complexe persoonlijkheid, die in het schrijverschap haar enige bestaansmogelijkheid ziet.
Schrijven is voor Daisne een therapeutiek, het is zijn „heils"-leer. Daisne schrijft
zich, of liever schrééf zich gezond. Dat is de menselijke draagwijdte van zijn
dandyisme en van zijn jongste roman. Dat hij al dat schrijven niet zo maar als
diagnose-materiaal van de hand doet „schrijven is géén kankeren'', schreef
hij in een van zij n j ongste werken maar er ook een artistiek geldige vorm
aan heeft weten te geven, maakt hem niet alleen tot een intrigerende persoonlijkheid, maar ook tot een der meest markante auteurs in onze huidige letteren.
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Brief uit de U.S.A.
J. H. NOTA S.J.

LS je een week in New-York bent, ben je zo overweldigd door deze 11 miljoen-agglomeratie van mensen uit alle werelddelen die Amerikanen zijn
geworden, dat je meent in staat te zijn een boek te schrijven over Amerika, het
zoveelste, om te vertellen hoe Amerika in werkelijkheid is. Wanneer je dan na
een maand iets meer hebt gezien dan deze „meltingpot", kom je tot de ontdekking, dat New-York eigenlijk helemaal niet Amerika is en zou je hoogstens een
artikel durven schrijven over de U.S.A. Nu, na zeven maanden verblijf aan de
andere zijde van de Atlantische Oceaan, durf ik zelfs dit artikel niet meer aan
en waag me alleen maar aan een „brief met irdrukken" .

A

Mijn hoofdindruk is, dat Amerika ik bedoel hier steeds Noord-Amerika een land is van tegenstellingen. Het is het land van steden en woestijnen,
van de eindeloze Texasvlakten en de Rockymountains en vele andere gebergten. Ik ging van Salt Lake City, de Mormonenstad, waar het 104 graden Fahrenheit was (40 Celsius !) naar Frasen (Colerado) waar je uitkijkt op bergtoppen
met eeuwige sneeuw en waar het 's nachts omtrent het vriespunt is. In Californië
klaagde men over te weinig regen de laatste jaren (het regent er alleen in de
winter), in het Oosten krijg je 's zomers elke week enige malen onweer en dan
ook in het groot.
Zoals de natuur is, zo zijn de mensen. Het is helemaal niet moeilijk een stel
minder gunstige aspecten te ontdekken bij een mensenmassa van 180.000.000
Amerikanen en daarover uit te weiden. Toch geloof ik, dat we dan de Amerikaan groot onrecht aandoen. Ik weet wel, dat veler sympathie niet onverdeeld
ligt 'bij de Angelsaksische volkeren, maar ik zou zelfs al tegen deze benaming
van Angelsaksisch omtrent de Amerikanen willen opkomen. Een van de vele
verrassingen voor mij was b.v. in het Zuiden en Westen de grote invloed van
Spanje en Spaanse cultuur te ervaren. Denkt u maar eens aan de vele heiligennamen, die de steden van Californië dragen: San Francisco, Los Angeles (La
Reina de los Angeles), San Diego, Santa Barbara, San Mateo, San Anselmo
etc. etc. Natuurlijk, de Engelse taal heeft ook hier tenslotte „gewonnen" en dat
kan als een bezwaar gevoeld worden, doch dit verandert als men de gelegenheid
heeft een flinke tijd bij deze Engelssprekende Amerikanen door te brengen. En
dan niet als toerist, want dat kan het juiste beeld zo gemakkelijk vervalsen,
zoals te merken valt in sommige boeken en artikelen over de U.S.A. Neen, je
moet met hen leven en werken.
Ik heb daartoe een goede gelegenheid gehad door de uitnodiging van de
;president der Duquesne University te Pittsburgh om er een half jaar gastcolleges te komen geven. Zodoende stond ik midden in het universitaire leven
daar, want de studenten hadden gewoon examens voor mijn cursussen te doen,
zoals voor de andere vakken der eigen hoogleraren. Bovendien had ik de kans
iets van de sfeer aan andere universiteiten mee te maken door lezingen, discussies, bezoeken en deed ik regelmatig parochiewerk in de parochie waar ik woon-
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de. Later reisde ik nog naar Zuid en West „all over the States", werkte er op
soortgelijke wijze in parochies in Hollywood en San Mateo, bezocht heel wat
universiteiten, had contact met vele personen en families. Uiteraard kon ik
juist door de aard van mijn werk
niet ontkomen aan een zekere beperktheid
in mijn relaties; de meeste personen waren katholiek en (of) intellectueel, maar
ik heb getracht deze grenzen zoveel mogelijk te overschrijden.
Dit werd me vergemakkelijkt door de allesovertreffende gastvrijheid van de
Amerikanen. Dit is een eigenschap waarmee zij ons Westeuropeanen verre
overtreffen: hun vriendelijkheid en hartelijkheid, bijzonder tegenover de gast,
zijn onuitputtelijk en van dien aard, dat wij in ons meer 'berekenend rationalisme
het waarlijk overdreven en onverantwoord zouden vinden. Ik kan beslist niet
klagen over gemis aan hartelijkheid in mijn leven, maar zoveel als in deze zeven
maanden in Amerika heb ik in Europa eigenlijk niet in zeven jaren ondervonden. Deze goedheid t.o.v. de evenmens is een wezenlijke trek in de Amerikaan
en wij doen hem tekort, indien wij deze trek b.v. in zijn politiek zouden willen
ontkennen en het meevechten in de laatste wereldoorlogen, het Marshallplan,
steun aan achtergebleven gebieden uitsluitend als kwestie van „business" zouden
zien. Dat is dit alles natuurlijk ook, maar we zouden hem door een dergelijke
exclusiviteit a.h.w. op ons niveau terugbrengen en hij staat hierin zeker hoger.
Hoger dan wij hem ons indenken en wellicht ook hoger dan wijzelf in Westeuropa.
U zult zeggen dat u uit Amerikaanse kranten magazines, films, uit wat u
hoorde omtrent T.V. en radio en zelf constateerde bij zakenlieden of toeristen,
toch wel een ander beeld hebt gekregen. U hebt daarin groot gelijk en ik kan
u zelfs een citaat uit een recent Amerikaans boek, die merkwaardige bestseller
van zelfkritiek, The Ugly American, neerschrijven. Een journalist uit Burma
zegt daar: „De Amerikanen die ik in de U.S. leerde kennen waren zeldzaam
vriendelijk. Het wonderlijke is nu, dat de Amerikanen die ik in mijn eigen land
tegenkom niet dezelfde zijn als van de U.S.". Het is zelfs zo, dat de films een
aparte, meer gewaagde versie voor het buitenland hebben, die men in Amerika
zelf niet durft te vertonen. Ze spreken hier van „sexport". Persoonlijk drukte
ik deze tegenstelling graag zo uit voor mijn vrienden of studenten: „Jullie zijn
veel beter in je privé- en familieleven dan in het openbare leven of wat je in
het buitenland laat merken" . Het is de merkwaardige scheiding van persoonlijk en openbaar leven, of in de populaire formule: van Kerk en Staat. Een
sprekende gebeurtenis tijdens mijn verblijf kan dit, denk ik, goed illustreren.
Begin juni was er aan de Indiana University te Bloomington (een enorme
staatsuniversiteit waar alleen al ruim 12.000 studenten, vaak met gezin en al,
op de campus wonen) een bijeenkomst van een kleine groep Fulbrightprof essoren met hun Amerikaanse collega's. Bedoeling was ervaringen uit te wisselen
omtrent het thema „Higher education in the U.S.A.". De meeste inleidingen
werden gehouden door Amerikaanse hoogleraren van neutrale universiteiten
die erop wezen dat zij hun wetenschap wensten te beoefenen zonder enige wereldbeschouwing. Het frappante was nu, dat de discussies altijd draaiden om
deze verzwegen, maar duidelijk aanwezige wereldbeschouwing van positivisme
of agnosticisme. Bijzonder sterk waren de aanvallen op een inleider die als
hoogste beginsel voor zich en zijn studenten slechts de twijfel kende, twijfel
aan alles. Vooral vertegenwoordigers uit het Verre Oosten, Moslims uit Pakistan, Boeddisten en Hindoes uit India, kwamen hiertegen op. „Wanneer u als
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hoogste beginsel hebt de twijfel en dit aan uw studenten wenst mee te geven,
dan hebben wij u in het Oosten niet nodig voor onze jeugd. Ik mis in uw betoog de religieuze ondergrond. U spreekt niet over God, niet over Christus. Een
dergelijke „education" biedt geen basis t.o.v. het materialisme en daarom wijzen
wij haar af". Deze woorden werden gesproken door een mohammedaan en ondersteund door niet-christenen van India. In een persoonlijk gesprek kwamen
deze Oosterlingen mij nog vertellen, dat zij in een Benedictijnenabdij „het
andere Amerika" hadden gevonden, of zelfs, dat zij in het vitale katholicisme
der Amerikaanse katholieken de enige toekomst van Amerika zagen. Hoe dit
laatste ook zij, feit is dat mijn studenten in Pittsburgh niet leden aan deze twijfelzucht. Integendeel, zij toonden een benijdenswaardige frisheid, openheid en
ijver om meer te weten, een echte dorst naar kennis.
Wat nu echter de kern aangaat, deze oosterlingen zagen het scherp. Het is
een tere plek in de Amerikaanse samenleving, deze scheiding van geloof en
wetenschap, in persoonlijk en openbaar leven. Ik zou niet terug willen naar de
Middeleeuwen en acht het Spanje van heden niet ideaal; nog minder zou ik me
thuis voelen bij vormen van eenheid van Kerk en Staat, zoals in Engeland waar
de koningin het hoofd der Kerk is, of zoals in Utah waar je als niet-mormoon
maar uiterst moeilijk aan een goede baan kunt komen.
Neen, ik bedoel het principiële uitbannen van de invloed van Christus, van
God, in deze sferen. Dat is niet goed te maken met een rozenhoedje aan de
radio, of een gebed v66r de verkiezingsconventie. „Business" regeert radio,
televisie, kranten en daarmee wordt de hiërarchie der waarden geweld aangedaan. Het gaat dus niet alleen om de hoogste waarde van het godsdienstige.
Ook andere waarden worden gedevalueerd. Vele intellectuele Amerikanen houden van klassieke muziek, een goed toneelstuk, van cultuur, maar u moet niet
denken, dat T.V., radio, kranten, hun best doen de massa in diezelfde geest op
te voeden. Er zijn gelukkig uitzonderingen, sommige radiostations, T.V.-uitzendingen, een krant als de New York Times, die wellicht de beste krant der
wereld is en die het niet op de eerste plaats om de sensatie gaat. Maar helaas,
de ,regel is anders. Hopelijk houden voorstanders van een commerciële T.V. in
Nederland rekening met deze slechte ervaring in Amerika. Ik zie geen doorslaande redenen om geen reclame op te nemen in de uitzendingen als ,goede
bron van inkomsten en mogelijke verbetering der programma's, maar dan met
mate, en zo dat de omroep vrij blijft en er niet een dictatuur van de „business"
ontstaat. Dat is nog erger dan de Noord-Nederlandse zuilen.
Een ander voorbeeld van die scheiding is de politiek. Ik denk hier vooral aan
de sociale rechtvaardigheid. Op de zo juist vermelde bijeenkomst aan de Indiana
University meende een der buitenlandse hoogleraren, dat er geen armen waren
in de Verenigde Staten. Iedereen, zo meende hij, heeft zijn auto, ijskast, televisie,
wasmachine .... Hij had na zes maanden nog niet de slums ontdekt, nog niet
meegemaakt, hoe aan de pastorieën, (ook in het „rijke" Hollywood) iedere dag
door zovele mensen wordt gebedeld om eten, onderdak, een baan. Men beseft
niet, dat er in dit land miljoenen armen zij:, momenteel een 9.000.000 werklozen, hoe moeilijk het leven is van grote gezinnen zonder kinderbijslag of zelfs
van kleine gezinnen bij slecht betaalde leraren. Ziek zijn is gauw ruïneus.
Ook hier weer de scheiding van persoonlijk en gemeenschapsleven. Vele voortreffelijke katholieken zullen in november op Nixon stemmen, omdat hij zo
„tough" is tegen de communisten, maar vergeten, dat zijn program zelf 't com-
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munisme bevordert in Amerika of elders. In ieder geval streeft het niet naar
een herwaardering van het mensbeeld in meer christelijke zin, zoals het program
van de democraten dit doet. Deze Nixonstemmers met hun angst voor ,,socialisme'' vergeten wel enigszins, dat vrijheid nog iets meer betekent dan vrijheid
om te ontslaan en op te zeggen, vrijheid om honger te lijden en dood te gaan,
maar echte vrijheid voor alles beduidt vrijheid om te leven, voor allen. Voor
meer en minder bedeelden, voor wit en zwart en bruin, ook voor alle minderheden, joden, negers, katholieken. Want de katholieken zijn met hun 43.000.000
nog altijd een minderheid op de totale bevolking van 180.000.000, in getal èn
in waardering. Dit was een der redenen, vertelden mij joodse vrienden, waarom
zij op Kennedy gingen stemmen. Dan kwam er tenminste één minderheid aan
de beurt. Nooit immers hebben we een jood, neger of katholiek als president
in de U.S.A. gehad. De katholieken maken wel vorderingen in het openbare
leven. Ze bekleden al belangrijke functies, zoals gouverneur in de Staten (bv.
in Californië en Pennsylvania) , aan de rechterlijke macht, maar desondanks worden zij toch door velen als tweede-rangs-burgers beschouwd. Historisch ligt dit,
meen ik tenminste, aan het feit, dat men de katholieke immigranten van Maryland, die de godsdienstvrijheid in het land brachten, gemakkelijk vergeet en
vooral denkt aan de „laatkomers" : Ieren, Italianen, Spanjaarden, Mexicanen,
Portericanen etc. De grote meerderheid van hen kwam naar de U.S.A., omdat
ze arm waren en zo vertoonden zij ook de meer in het oog lopende ondeugden
van arme mensen. De niet-katholieke Amerikanen vergaten en vergeten nog, dat
hun grootouders of overgrootouders ooit in dezelfde situatie verkeerden en
identificeren nu de ondeugden van sommigen met het geloof van allen. Dit
schijnt me een van de hoofdoorzaken waarom het katholicisme zo laag gewaardeerd staat en waarom men de katholiek gewoonweg niet vertrouwt, ook in
deze tegenwoordige „post-protestant, pluralistic society".
Maar de katholieken zelf, zult u vragen, hoe staat het met hun geloofsleven,
voorzover men daarover duidelijk spreken kan ? In één woord: bewonderenswaardig en in vele opzichten voorbeeldig. De intellectuelen onder hen willen
van Europa leren en dat is ook in verschillende opzichten mogelijk, nuttig en
zelfs nodig, om eenzijdigheid te overwinnen, maar anderzijds moeten wij hier
bescheiden genoeg zijn, om te bekennen, dat wij van het diepe, offervaardige,
trouwe, blijde, opene, spontane geloofsleven der Amerikaanse katholieken heel
wat kunnen opsteken. De Amerikaanse katholiek is zeer trouw aan „de praktijken" . Een algemene eigenschap der Amerikanen, tussen haakjes, die tot formalisme kan overgaan bij ambtelijke instanties en waarmee men als vreemdeling bij de zgn. vrije „american way of life" goed rekening moet houden. De
Amerikaan houdt zich aan de regels.
We moeten echter niet menen, dat het dagelijkse mishoren en communiceren
bij zovele katholieken, het wekelijkse biechten, het vanzelfsprekende zondags
naar de overvolle kerken komen van grote afstanden en ondanks vaak moeilijke
weersomstandigheden of huiselijke problemen (geen hulp en geen babysit b.v.),
het stipt onderhouden van de vastenwet, dat dit alles maar op formalisme
berust. Natuurlijk zal dit ook wel aanwezig zijn, maar er leeft een diep geloof
in dit alles, er wordt innig gebeden, de hele dag door zie j e mensen in de kerken, men leeft van een persoonlijk Godscontact en uit zijn Godsliefde bijzonder
in liefde tot de mensen. Wat Amerikaanse katholieken over hebben voor hun
geloof in persoonlijk leven, familieleven, zakenleven, is niet in cijfers weer te
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geven. Wel is dit mogelijk in hun offers voor scholen en kerken, voor missie,
voor liefdadigheid over de hele wereld. Alle katholieke scholen: lager onderwijs, high school, colleges, universities, worden door giften opgericht en instandgehouden. Hetzelfde geldt voor kerken, ziekenhuizen, kloosters enz. De
Staat geeft hiervoor geen cent en er gaan stormen op van protest, indien katholieke kinderen naar de katholieke school meerijden in een autobus, die door
gemeente of staat ter beschikking wordt gesteld voor de kinderen die naar de
„public schools" gaan. Zo zie je dus „katholieke" schoolbussen passeren ! Met
het gevolg, dat een protestants blad klaagde over het feit, dat katholieke schoolbussen over onze straten rijden!
Zulke zaken bevorderen uiteraard de oecumenische samenwerking niet. Weliswaar bezoeken heel wat niet-katholieke studenten katholieke colleges en universiteiten, maar de verhouding jood-katholiek-protestant, is helaas dikwijls
stroef en men weet van katholieke zijde m.i. te weinig, hoezeer men van joodse
of protestantse zijde naar meer contact verlangt. Extreme anti-papistische uitlatingen worden al te dikwijls als normgevend beschouwd, wat ze Goddank
niet meer zijn. Voor dit meer positief en meer christelijk bejegenen van andersdenkenden moeten nog heel wat misverstanden, vooral ook bij priesters, worden
opgeheven. Voortreffelijk werk deed hiertoe Philip Scharper met zijn uitgave
bij Sheed and Ward: American Catholics. Joden en protestanten geven hierin
hun kijk op het Amerikaanse katholicisme, terwijl father Gustav Weigel S.J.
een kort nawoord schrijft. Ook in andere opzichten is men druk doende het
katholieke leven te hernieuwen. Als programmapunten gelden vooral meer
waardering voor de eigen plaats van de leek in de Kerk en daarmee nauw verbonden verdieping van het liturgisch leven en betere theologische kennis van
de geloofsgeheimen. De „professional sodalities" (gemengde congregaties van
intellectuelen) en sommige afdelingen van „The Legion of Mary" zijn hierin
de beste katholieke lekenacties in Europa wellicht voor.
Er zijn natuurlijk ook negatieve aspecten in dit land van tegenstellingen,
maar het goede had in mijn ervaringen sterk de overhand. Het vreemde is, dat
vele Europeanen je gewoonweg niet geloven, als je deze goede eigenschappen
naar voren brengt. Ik vraag me soms af, of deze a priori-veroordelingen van de
Amerikaan bij ons niet voortkomen uit een soort ressentiment t.o.v. de jongere
broer, die het in vele opzichten goed gaat of zelfs beter dan ons. Tenslotte bestaat de Amerikaanse bevolking grotendeels uit ex-Europeanen en deze presteren daar wat wij hier nog steeds niet konden klaarspelen: zij vormen samen een
hechte eenheid en zijn voor alles: „all americans" . We moeten ons niet verwonderen, dat deze Europeanen nog enige van onze gebreken hebben overgehouden, als jong volk nog niet klaar zijn in ieder opzicht en b.v. de negerslaven
die wij ze gestuurd hebben wel de vrijheid hebben gegeven, maar nog niet volledig hebben geïntegreerd. Dat moet natuurlijk en hopelijk spoedig gebeuren,
vooral als het program der democraten kan worden uitgevoerd, maar het is niet
fair, wanneer wij de Amerikanen altijd hun tekorten voorhouden en blind zijn
voor de eigen fouten. Het is heel duidelijk, dat we elkaar nodig hebben, in de
huidige wereldsituatie in het bijzonder en het is m.i. eveneens evident, dat we
veel van elkaar kunnen leren. Ik voor mij ben in ieder geval dankbaar voor het
werk dat ik daar heb mogen doen in mijn colleges en op andere wijzen, en voor
het vele dat ik persoonlijk in contact met mijn Amerikaanse vrienden heb mogen
leren.
!

WETENSCHAPPELIJKE
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Petrochemie
DR. P. DE CEUSTER

IJFENDERTIG jaar terug werd alle chemici van de oude generatie nog
V
geleerd dat de scheikundige stoffen uit de klasse van de paraffinen hun
naam te danken hebben aan hun gebrek aan affiniteit: ze konden praktisch
alleen door brutale verbranding omgezet worden in andere chemische
doch
stoffen. Petroleum, dat in eerste instantie kan bevolkomen waardeloze
schouwd worden als een mengsel van paraffinen en aanverwante produkten,
kwam in de chemische industrie dan ook niet aan bod: slechts 1 % van de
produkten uit de organisch-chemische industrie had petroleum als oorsprong.
Thans is deze verhouding reeds opgelopen tot meer dan de helft, zodat het niet
overdreven is hier van een echte omwenteling te spreken.
Onlangs werd het eeuwfeest gevierd van de eerste petroleumput. In 1858
werd die door Drake aangeboord voor ontginning. Na korte tijd werd het bruine
slijk in reusachtige ketels afgestookt en door gefractioneerde distillatie gescheiden in benzine, lampolie, smeerolie en asfalt. De lampolie was bruikbaar voor
de petroleumlampen, die begonnen te concurreren met de opkomende gasverlichting. Met de komst van de elektriciteit echter verloor de olie veel van zijn
nut, pas veel later zou hij een gedeeltelijke herwaardering vinden in het Dieselverbruik. De benzine van haar kant was toentertijd slechts waardeloze afval.
want ruwe petroleum
Economisch gezien was dit een strop. Grosso modo
bevat petroleum
is zeer verscheiden van streek tot streek en van put tot put
50% lampolie en nog geen 20% benzine. Wanneer de afval te groot wordt in
verhouding tot de nuttige produktie, is het normaal dat men naar middelen
zoekt om ook deze bijprodukten te valoriseren. Toen herinnerde men zich een
fabricagefout uit de eerste tijden van de petroleumgeschiedenis. In 1861 had
namelijk een verantwoordelijke arbeider in een distillatie-eenheid de ketel eens
goed opgestookt en er verder niet meer naar omgekeken. Hierdoor was de
temperatuur abnormaal hoog gestegen en de druk fel opgelopen. Het resultaat
was een tegenslag voor beide partijen: in plaats van de hoogkokende nuttige
lampolie leverde het proces een groot percentage waardeloze benzine op en de
arbeider werd ontslagen. Maar wat was hier eigenlijk gebeurd ? Onder invloed
van de hoge temperatuur en druk werden de hoogkokende paraffinemolekulen
inemolekulen
letterlijk doorgekraakt tot kleinere, laagkokende molekulen, die dan prompt in
de benzinefractie terechtkwamen. In 1910 verkreeg een scheikundige hierop
patent en van dan af werd het klein misdrijf een groot bedrijf. Dit krakingsproces wordt nu op zo ruime schaal toegepast, dat er meer „krakingsbenzine"
geproduceerd wordt dan gewone „straight-run-benzine", waardoor het benzinerendement steeg tot 50%.
Door deze methode worden hoger kokende petroleumfracties op hoge temperatuur en druk tot benzine gekraakt. Het kraken kan echter niet beperkt worden
11
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tot benzine als zuiver eindprodukt. Ook kleinere stukjes van de molekulen
worden mede afgekraakt, die nog een lager kraakpunt hebben dan de reeds zo
vluchtige benzine. Ze vormen het krakingsgas. Ook dit werd aanvankelijk als
een waardeloos nevenprodukt aangezien en leverde, door verbranding, hoogstens wat energie aan motoren en ketels. Hoewel het grootste gedeelte van dit
krakingsgas nog steeds deze roemloze weg opgaat, toch is dit nevenprodukt de
belangrijkste grondstof geworden voor de petrochemie. Immers, door het kraken
hebben de paraffinen hun chemische inertie verloren. Het krakingsgas is veel
reactiever dan de uitgangsstof en dient als grondstof voor steeds meer onmisbaar
wordende produkten.
Ook de geschiedenis van de techniek is een „éternel recommencement" . Honderd jaar geleden werd de eerste synthetische kleurstof vervaardigd uit steenkoolteer, tot dan toe eveneens een lastig en waardeloos nevenprodukt van de
lichtgasfabricage. Dat uit de zwarte steenkool de fraaiste kleurstoffen konden
gemaakt worden, is steeds de verbeelding blijven aanspreken en geldt ook thans
nog steeds als een van de meest populaire prestaties van de chemie. Maar thans
is ook deze steenkoolteer lang niet meer onmisbaar en alle grondstoffen ervan
kunnen door petroleum geleverd worden. Ten slotte is het plastic, de grote vedette voor onze tijd, niet veel anders dan chemisch gestolde petroleum.
Hoewel de organische chemie veel ingewikkelder is dan de minerale, heeft ze
het grote voordeel, dat ze slechts uit enkele elementen is opgebouwd: koolstof,
waterstof, zuurstof en stikstof. Alles wat koolstof en waterstof bevat, weten we,
kan dienen als grondstof: zuurstof en stikstof kunnen immers door allerlei
procédés gemakkelijk in de molekule gebracht worden. De minerale scheikunde
mist deze soepelheid: men kan geen ijzer of ijzerverbindingen maken uit ertsen
die er geen bevatten en dit geldt voor om het even welk element. Ook de transmutatie zal daar niets aan veranderen.
We zouden het ook zo kunnen uitdrukken, dat de minerale chemie in de
eerste plaats een scheikunde is van een groot aantal verschillende elementen,
terwijl in de organische chemie het zwaartepunt ligt in de rangschikking van
een klein aantal steeds dezelfde elementen. Theoretisch kunnen deze elementen
zonder enige energie willekeurig gerangschikt worden. In de praktijk blijft dit
moeilijk, doch de moderne techniek vindt steeds nieuwe „sleutels" om zulke
hergroeperingen mogelijk te maken. Deze sleutels zijn de katalysatoren, die ons
steeds meer in staat stellen, naar eigen keuze een vooraf bepaald eindprodukt uit
het reactiemengsel te voorschijn te doen treden. Niet zonder reden kan men
aldus spreken van het voortdurend ontsluiten van nieuwe grondstoffen.
Tussen de twee wereldoorlogen werden in Frankrijk, dat over geen petroleum,
maar wel over rijke Afrikaanse oliereserves beschikte, met succes proeven gedaan
om plantenolie om te zetten in petroleum, terwijl in Rusland en Duitsland,
waar de verhoudingen precies andersom lagen, op industriële schaal het omgekeerde gebeurde. Dat dergelijke experimenten meer door de toen heersende
behoefte aan nationale autarchie waren ingegeven dan door een verantwoorde
technische economie, hoeft geen betoog. Wanneer later echter een geleidelijke
verschuiving ontstaat van het industrieel organisch chemisch potentieel van
steenkool, hout, vet, suiker, naar petroleum toe, dan beantwoordt dit aan een
economische noodzaak.
Een schuchtere aanvang nemend in 1925, in versneld tempo oplopend vanaf
1930, kreeg de petrochemie een eerste verticale stoot in 1942, toen door de
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oorlogsomstandigheden de U.S.A. afgesloten werden van de Aziatische rubbergebieden. In korte tijd was de fabricage van synthetische rubber uit petroleum
industrieel op touw gezet, en toen bleek dat die van zo goede kwaliteit was, dat
de produktie ook na de oorlog in stijgende lijn vooruitging. Daarnaast eiste de
praktijk van de carpetbumbing meer springstoffen dan de steenkoolteerproduktie kon opleveren: men leerde ze eveneens uit petroleum maken. Verder heeft
in de U.S.A. de synthetische alkohol het gegiste produkt voorbijgestreefd en is
de petroleum bezig, nu ook suiker en graan als grondstof te verdringen. Kunstmatige vezels, zoals rayon, welke reeds voor de oorlog uit hout vervaardigd
werden, ondervinden een gevaarlijke concurrentie van betere synthetische textielstoffen als nylon, dacron en teryleen, welke op petroleum zijn aangewezen.
Synthetische wasmiddelen, bijna alle petroleumderivaten, dringen de olienijverheid in het defensief.
Een van de meest spectaculaire successen van de petrochemie is de synthese
van talrijke plastische massa's, voornamelijk van plastiek of polyethyleen. Om
dit laatste te verkrijgen wordt ethyleen, het hoofdbestanddeel van kraakgas,
onder een druk gezet van duizend atmosferen, waardoor de ethyleenmolekulen
zich aan elkaar rijgen tot reuzenmolekulen. Deze zijn geheel verwant aan het
bekende paraffine en gedragen zich dan ook op dezelfde waterafstotende wijze.
Doch nu zijn de molekulen als lange draden door elkaar vervlochten en vormen
aldus een zeer stevig materiaal. Met een geschikte katalysator is men er in
geslaagd, hetzelfde condensatieproces uit te voeren onder atmosferische druk.
Gedurende de condensatie van ethyleen tot plastiek geschiedt precies het omgekeerde van de petroleumkraking tot ethyleen en dit illustreert nogmaals de soepelheid van deze chemische omzettingen.
Naast kraakgas komt hoe langer hoe meer aardgas in gebruik. Naar oorsprong
en samenstelling is dit zeer nauw verwant met het zogenaamde petroleumgas,
dat samen met petroleum aangetroffen wordt. Ofschoon het voorlopig nog
hoofdzakelijk als brandstof wordt gebruikt, neemt zijn belang voor de chemische
industrie voortdurend toe. Voor landen als Frankrijk en Italië, die na vruchteloze petroleumboringen op rijke aardgaslagen zijn gestoten, is het een uitkomst.
Aanvankelijk als troostprijs opgevat, zijn deze voorraden aardgas thans bezig
even belangrijk te worden als petroleum. Als chemische grondstof is dit reeds
een feit. Bovendien vullen zij de petroleumreserves op een gelukkige wijze aan.
Steeds opnieuw immers rijst de vraag: hoe ver strekken eigenlijk onze petroleumvoorraden ? Raken zij nooit uitgeput ? Niemand kan op deze vraag met
voldoende zekerheid antwoorden. Enerzijds stijgen de bekende voorraden voortdurend, maar anderzijds neemt ook het verbruik voortdurend toe. Blijft men op
schattingen en statistieken aangewezen, dan zijn schromelijke vergissingen niet
uitgesloten. Een van de hoofdstukken uit het populaire boek van Zischka: Wetenschap vernietigt monopolies, dat enkele jaren voor de oorlog verscheen,
droeg als ondertitel: „Chroom en lood voor negen jaar, zink voor achttien jaar,
en dan ?" Maar van enig tekort aan deze metalen is er thans, twintig jaar later,
nog niets te merken ! Hetzelfde geldt voor de petroleum. Volgens statistieken
van 1920 moesten de petroleumvoorraden thans uitgeput zijn, doch de stroom
vloeit nog steeds even onbezorgd voort. Wil dit zeggen dat er nooit een eind
aan komt ? Het is waar, dat vele streken nog niet geëxploiteerd zijn, dat het vermogen toeneemt om steeds dieper te boren (nu reeds tot bijna zes kilometer
onder de grond en tot verder dan tien kilometer in zee), doch ook het verbruik
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stijgt op een indrukwekkende wijze en de kernenergie is nog lang niet in staat
om de rol van de petroleum als energiebron over te nemen. Dat ze ooit in staat
zal zijn om de motorbenzine te vervangen, is meer dan twijfelachtig. Zo moet
er dan op lange termijn rekening mee gehouden worden dat deze voorraden
toch eens zullen uitgeput raken. De industrie zal dan weer moeten overschakelen
op steenkool, waarvan de voorraden enorm veel groter zijn. Het is in dit verband tekenend dat men zich, in een tijd van kolencrisis en stijgend petroleumverbruik, steeds blijft interesseren voor het probleem van de omzetting van
steenkool in petroleum.
Chemisch gezien is het verbranden van petroleum een grote verkwisting. Een
scheikundige bekijkt dat zoals een meubelmaker het verstoken van palissanderof ebbenhout zou zien. Zoals men vroeger wel eens hele bossen verbrandde alleen maar om wille van de as welke men nodig had als meststof, zo worden nog
steeds reusachtige hoeveelheden aardgas verbrand alleen maar om het roet te
verkrijgen dat onmisbaar is in de rubbernijverheid. En toch zou een eventuele
uitputting rampzalig zijn voor de petrochemie. Doch ook deze ramp hoeven we
niet te overdrijven. Deze tijd is nog ver af en de chemische processen zijn soepel
genoeg geworden om, als de nood dwingt, om het even wat uit om het even
wat te maken.
Toen in 1840 een staal ruwe petroleum naar de academie van Sint-Petersburg
werd gezonden, oordeelde deze dat het slechtriekend goedje nergens voor deugde tenzij misschien als karresmeer. Nu kijken we rondom in huis voortdurend
op dingen die uit deze petroleum zijn vervaardigd en de tijd is niet ver meer
af dat ook het huis zelf uit petroleum zal kunnen opgetrokken worden.

TONEELKRONIEK

Toneel in Nederland
JAN ROS S.J.

AT bij het toneel te Antwerpen geldt voor de seizoenopening (Streven,
augustus-september 1960, blz. 1073), gaat in Nederland enigszins op
voor Nieuwjaarsavond. De Haagse Comedie immers schijnt er bijna een regel
van te willen maken om dan een stuk van Shakespeare te brengen. Dit maal was
de keuze gevallen op Winteravondsprookje, een van de laatste werken van de
dichter, een romantisch sprookje, spel van de tijd, stralend van poëzie. De
onstuimige jeugd wordt even nadenkend en ernstig, het leed van de ouderen
voert tot wijze berusting en rijpe vreugde, zodat verzoening de boventoon behoudt. De voorstelling van dit moeilijk te spelen stuk vertoonde levendige en
gevoelige accenten, maar de pastorale bleef zeer rommelig. De nadelen van een
buitenlands regisseur kwamen meer naar voren dan de voordelen.
Voor het Rotterdams Toneel was Shakespeare deze avond een uitkomst in de
letterlijke zin van het woord. Het oorspronkelijk plan was geweest Cyrano de
Bergerac van Rostand te brengen. Toen dit onmogelijk bleek, viel de keuze op
Het Spel der Vergissingen, een van Shakespeare's eerste en kortste stukken,
dat zonder de naam van deze dichter waarschijnlijk nooit zo populair zou zijn
geworden als het is geweest en nog is. Deze elementaire geschiedenis van twee
paren tweelingen en de vergissingen, die daarvan het gevolg kunnen zijn, blijft
blijkbaar nog steeds zeer genietbaar, verheugend in een tijd waarin vooral „beklemmend" een geliefd adjectief voor het toneel is geworden. Ton Lutz bracht
het stuk in de stijl van een komedie uit de tweede helft van de negentiende
eeuw, dwaas-overdreven, druk door de vele regie-vondsten, met de volle nadruk
op de kluchtelementen, zeer fleurig aangekleed. Alles zeer plezierig, maar soms
wat weinig Shakespeare. Ook het gezelschap Arena speelde hetzelfde stuk onder
de vindingrijke regie van Erik Vos op meer traditionele wijze.
Dit gezelschap, dat vooral voor scholen optreedt, speelde ook Joseph in
Dothan, waarmee het boven zijn kunnen greep. Een boeiende, levendige en
indrukwekkende opvoering gaf de Nederlandse Comedie van dit stuk, met zijn
genuanceerde karaktertekening een van Vondels meest dramatische werken,
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Nederlandse Comedie: Vondel, Gijsbreght van Aemstel en Joseph in Dothan; Harry
Mulisch, Tanchelijn; Georges Neveux, De Dievegge van Londen; Augustin Moreto y
Cavana, Donna Diana. Haagse Comedie: Shakespeare, Winteravondsprookje; Fritz
Hochwalder, De Herberg; Anton Tsjechow, De Kersentuin; Peter Shaffer, Etude voor
één hand; 2 X Bonaparte (Bernard Shaw, De man van het noodlot en Jean Anouilh,
De honderd dagen) ; Sacha Guitry, Jaloezie. Rotterdams Toneel: Shakespeare, Het spel
der vergissingen; Anton Tsjechow, De Meeuw; Max Croiset, Kettingreactie; Lionel
Hale, Wie het eerst lacht .... Theater: Ray Lawler, De zomer van de zeventiende pop;
Dimitri Frenkel Frank, Blaffen tegen de maan; Lillian Hellman, De kleine vossen;
Eugène Ionesco, Onbezoldigd moordenaar. Ensemble: Ugo Betti, De vluchtelinge; Lo
van Hensbergen, Het Tuinfeest; Gabriël Arout, Mijnheer die en die. Puck: Erwin
Sylvanus, Korczak en de kinderen; John Mortimer, De pro Deo zaak en Wat vertellen
we Caroline?; Tennessee Williams, Verleden zomer ... .
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waarin deze Hollander het leed van het gezin behandelt. Een bijzonder geslaagd
decor, snel tempo en beheersing van het vers maakten de voorstellingen na een
moeilijk begin tot een verheugend succes, dat Johan de Meester bemoedigen zal
in zijn lang gekoesterd plan naast de Gijsbreght van Aemstel jaarlijks ook een
ander Vondelstuk te spelen. Voor een toneelfeest zorgde dit gezelschap, dat
overigens niet op een zeer geslaagd seizoen kan terugzien, ook met Donna Diana
van Augustin Moreto y Cavana, een eenvoudig spel van liefde en spot, waarin
Don Pedro doe vrouw, die van een huwelijk niet wil weten en voor aanbidders
ontoegankelijk is, met haar eigen wapens bestrijdt en daarin dan haar meester
blijkt te zijn. Puntige tekst, zwierig spel, prachtige vertaling en aankleding
maakten deze Nederlandse bijdrage tot het Holland Festival tot een verdiend
succes met de traditionele voorstelling van El ckerl yc en Colijn van Rijssele's
De Spiegel der Minnen, in de bewerking en onder regie van Fred Engelen gespeeld door het Nationaal Toneel van België. De overige vrij talrijke toneelbij dragen tot dit Festival bleven in waarde ver achter bij deze opvoeringen.
Bij de Sjarow-traditie die in ons land is ontstaan was het te verwachten, dat
de herdenking van Tsjechow's honderdste geboortedag zou worden gevierd.
Uit dit toneel hebben wij het Rusland rond de eeuwwisseling leren kennen, ten
ondergang gedoemd, levend in verveling, leegheid en een tevergeefs zoeken
naar een doel voor het bestaan. In deze stukken gaat het niet zozeer om de
handeling als om de onderstroom van de simpele dingen die er gebeuren. Weinig hartstochten bewegen deze mensen, maar veel emoties. Zijn werken, vol
van een voor ons vreemde melancholie, is de schrijver hardnekkig blijspelen
blijven noemen. De Nederlandse Comedie gaf weer de bijna volmaakte voorstelling van Oom W7anja, die wij reeds vroeger van haar zagen. Met voor een
groot deel andere spelers en vele andere nuances speelde de Haagse Comedie
opnieuw De Kersentuin even verrukkelijk als acht jaar geleden. Het Rotterdams
Toneel tenslotte bracht De Meeuw, met vele voortreffelijke prestaties, maar
zonder voor het geheel de betovering te bereiken, die een stuk onder regie van
Sjarow kan wekken.
Anecdotes rond dezelfde geschiedkundige figuur geven Shaw en Anouilh, de
eerste in zijn in 1896 geschreven De Man van het Noodlot, een romantische
spionagegeschiedenis met geestige, spitse conversatie, de tweede met De honderd
Dagen, waarin Napoleon tussen Elba en Sint-Helena met bewuste theatraliteit
zijn „exit" nog eens komt overdoen, bitter dikwijls en cynisch. De sterkste
scène uit het stuk is het tweede bedrijf, zoals ook van Paul Steenbergens twee
Bonapartes zijn Lodewijk XVIII het beste was. Lachend-cynisch is Guitry, volgens wie de deugd niet beloond wordt, maar het kwaad succes heeft. Zo is in
zijn Jaloezie (1915) hoofdpersoon de man, die zijn vrouw niet vertrouwt, terwijl hij zelf in huwelijkstrouw is tekort geschoten, en door zijn achterdocht haar
zover brengt dat zijn jaloezie reden van bestaan krijgt. De Haagse Comedie gaf
een zeer amusante ' voorstelling van dit stuk vlot boulevardtoneel, wat simpel
misschien voor de hedendaagse smaak. Een sterk speelstuk, soms wat melodramatisch, bleek nog altijd De kleine Vossen (1939) van Lillian Hellman. Onbarmhartig tegenover hun omgeving, zijn de leden van de familie Hubbard dit
minstens even sterk tegenover elkaar en het ergst van allen Regina, die de rest
van de familie in haar macht heeft. Deze rol was gekozen om Caro van Eyck
te huldigen bij gelegenheid van het uitreiken van de Theo Mann-Bouwmeesterring. Velen hebben het geen gelukkige keuze gevonden, maar wilde men het
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doen naar aanleiding van een modern stuk, dan kan zij voor deze actrice, die op
de eerste plaats tragedienne is, geschikt worden genoemd.
Lillian Hellman is ongeveer de eerste geweest die ons op het toneel heeft
laten kennismaken met de in het algemeen nogal vreemde en weinig sympathieke bewoners van de zuidelijke staten der U.S. Tot ziektegevallen over tegennatuurlijke neigingen in geperverteerde mensen groeien dergelijke stukken uit
bij Tennessee Williams, waarbij Freud voortdurend over de schouder kijkt en
Grand Guignol de achtergrond vormt. Verleden Zomer ... is in dit genre een
onzindelijk hoogtepunt. Het is jammer dat Henny Orri in een dergelijk ziekelijk bedenksel bewijzen moest, welk een groot toneelspeelster zij is. De V luchtelinge van Ugo Betti heeft ons niet duidelijk kunnen maken, waaraan deze in
ons land vrijwel onbekende Italiaanse toneelschrijver zijn grote naam te danken
kan hebben. Een uiterst nevelachtige poging in een ideeënspel de grote strijd
tussen God en duivel te schilderen kan ons hoogstens leren, dat de schrijver wel
iets te zeggen heeft, maar er niet in geslaagd is om het te zeggen. Hetzelfde ongeveer schijnt men te kunnen zeggen over De Herberg van Fritz Hochwiilder,
dat ook in een „herziene" opvoering bij de Haagse Comedie geen succes werd.
De eenvoud van een oprecht stuk treft men hier aan naast langdradig en breed
uitgewerkte symbolische figuren in een geheel dat weinig boeiend geworden is
en met zijn vraagstukken van recht en macht, schuld en boete wazig blijft. Een
misschien niet onbelangrijk stuk, dat of de juiste vorm of de goede voorstelling
niet heeft kunnen vinden.
Etude voor één hand van Peter Schaf f er brengt vijf speelbare rollen en daar
is door de Haagse Comedie geweldig gebruik van gemaakt in een uitstekende
voorstelling, die de zwakke kanten en de ongeloofwaardigheid van het stuk
deed vergeten. De schrijver van dit werk, waarin door de komst van een vreemd
element de spanningen en complexen in een gezin tot uitbarsting komen, lijkt
bekwaam maar onrijp. Met Korczak en de Kinderen van Erwin Sylvanus heeft
Puck een aangrijpend stuk tijdstoneel gebracht, dat berust op een ware geschiedenis die zich bij de Jodenvervolging in Warschau onder de oorlog heeft afgespeeld en in de gaskamers eindigde. De vorm waarin de jonge Duitse schrijver
dit verhaal heeft behandeld, herinnert aan het expressionisme, maar is hier
zinvol, omdat het onderwerp niet meer behoeft, misschien zelfs niet meer verdraagt. Dit eerlijk getuigenis werd door de vijf spelers met volle overgave, toewijding en geloof in wat zij deden gebracht en liet niet na diepe indruk te maken.
De blijspelen, die dit seizoen voor het eerst werden gespeeld, kunnen kort
worden behandeld. Al was de voorstelling van De Dievegge van Londen van
Georges Neveux dan ook een wereldpremière, het bleef om stuk, en ook grotendeels om spel, een minderwaardig geval. Ray Lawler's De Zomer van de
zeventiende Pop was waarschijnlijk het eerste Australische toneelstuk dat ooit
in ons land is opgevoerd, maar deze slechte en voor ons ongeloofwaardige
Heyermans doet niet naar meer verlangen. Wat vlotter, maar niet meer dan een
plezierige avond, waren de verwikkelingen rond huwelijkstrouw en speculatie
met aandelen in Wie het eerst lacht ... van Lionel Hale. Maar het had ook
geen pretentie. Een aardige vertoning in sterke bezetting gaf de originele variatie op het dubbelgangermotief in Mijnheer Die en Die bij Ensemble.
Met Ionesco's Onbezoldigd Moordenaar bracht Theater het eerste avondvullende stuk van deze schrijver, dat niet in staat bleek een avond te vullen. De
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wanhopige en tevergeefse strijd van de kleine man tegen het kwaad in de wereld weet de machteloosheid soms beklemmend te geven, maar allerlei onnodige
herhalingen, uitweidingen en tussenvoegsels brengen een groot gebrek aan eenheid van stijl aan het licht en werken daardoor irriterend, vooral ook omdat
zij ondramatisch zijn en de indruk maken van gezochtheid en aanstellerij. Een
bijzondere prestatie leverde Bernard Droog in de hoofdrol. Lang en langdradig
was ook de hoofdindruk van twee stukken van Mortimer door Puck gespeeld.
Te veel moet dit werk het hebben van één aardige vondst: de „omgekeerde"
situatie, waardoor voortdurend het tegenovergestelde gebeurt van wat men in
de gegeven situatie verwachten zou.
Van de Nederlandse stukken heeft een ogenblik Tanchelijn van Harry
Mulisch het meest de aandacht getrokken. Deze „Kroniek van een ketter",
„geen historisch toneelstuk in vijf bedrijven", dat een aantal godslasteringen bevat, beledigingen voor katholieken en een paar scènes die voor elk eerlijk en
weldenkend mens pijnlijk zijn, is geschreven „in opdracht van de stad Amsterdam" en beloond met f 1500. . Overigens probeert het sensatie uit de zonde
te trekken en speelt met termen en begrippen, die de schrijver blijkbaar zelf
niet begrijpt. Verontrustend is dit allemaal niet. Het Katholicisme heeft wel
degelijker en verstandiger aanvallen overleefd. Veel verontrustender is het dat
de kritiek in het algemeen bijna niet tot de ontdekking is gekomen, dat de
schrijver van toneel zeer weinig verstand blijkt te hebben.
Dat goede bedoelingen voor een toneelstuk niet genoeg zijn heeft Kettingreactie vare Max Croiset bewezen. Vage redeneringen, onwaarschijnlijke situaties, overbodige nevenfiguren en een gezocht gegeven hebben verhinderd, dat
hier van een geslaagd werk kan worden gesproken. In Blaffen tegen de Maan
heeft Dimitri Frenkel Frank een aantal kleurige typen Nederlanders eenvoudig
en menselijk gegeven en enkele karakters goed getekend, maar geen bevredigend slot kunnen vinden van zijn verhaal, waarin de vader-zoon verhouding,
tegenwoordig zo geliefd, een hoofdrol speelt. In het verloop van het stuk bemerkt de zoon dat hij een even grote zwakkeling is als zijn vader. Zij „blaffen
eert van Lo van Hensbergen is zeer uiteenbeiden tegen de maan". Het Tuin /eest
lopend beoordeeld. Zeker is het even goed of zelfs beter dan vele buitenlandse
stukken die onze planken bereiken. Eerst krijgt men de indruk van een gezellig
familieblijspel, toneelsituaties zijn aanwezig, enige karakters boeiend getekend
en de dialogen zijn soms zeer goed. Halverwege echter duiken quasi-diepzinnige
problemen op, die voeren tot langademige gesprekken en een vage oplossing.
De voorstelling was zeer levendig.
Op bijzonderheden in de stukken zelf en in de opvoeringen is in dit korte
en late overzicht in het algemeen niet ingegaan. Dikwijls hebben hele voorstellingen of individuele prestaties aan een stuk meer eer bewezen dan het toekwam en het meer succes bezorgd dan het verdiende. Want er kan van een
zekere armoede vooral in het moderne repertoire worden gesproken. Gevaar
blijft er ook voor geleidelijke daling in het niveau van het spel, als b.v. de
spreiding van de aanwezige krachten te groot wordt of al te veel veranderingen
de bestaande homogeniteit van een of andere groep bedreigen. En de vraag
blijft of het nodig is dat vele gezelschappen zulk een uitgebreid repertoire moeten brengen, wat noodzakelijkerwijze het kiezen van weinig geslaagde en zeer
onbelangrijke stukken met zich meebrengt.

HISTORISCHE KRONIEK

Geschiedenis:
Wetenschap of Doctrine?
PROF. DR. M. DIERICKX S.J.

ET XIe Internationaal Congres van Historische Wetenschappen te Stockholm, gehouden van 21 tot 28 augustus 1960, is niet uitgegroeid tot een
ontmoeting van geleerden uit de hele wereld op hoog wetenschappelijk niveau,
maar is beheerst geweest door de tegenstelling tussen de vrije wereld en de communistische staten, tussen het onbaatzuchtige waarheidsstreven en het stelselmatig aanwenden van de geschiedenis tot sociale doeleinden. Reeds bij de
bespreking van het eerste rapport hoorden wij een sovjet-historicus verklaren:
het doel van de geschiedenis is niet het verleden te leren kennen zoals het geweest is, maar de arbeidersstand op een hoger levenspeil te brengen: niet de
waarheid maar het nut is richtinggevend. Hitler zei net hetzelfde.
Maar laten wij eerst het Congres zelf voorstellen. Zoals te Parijs in 1950 en
te Rome in 195 5, zo kwamen dit jaar te Stockholm historici van de hele wereld
in Congres samen. Uit 5 2 naties waren 15 2 3 historici ingeschreven (met de
ingeschreven dames en gezinsleden: 2017) . Naast meer dan tweehonderd Zweden, waren de grote naties U.S.A., Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Duitsland met meer dan honderd man opgekomen. België en Nederland waren behoorlijk vertegenwoordigd door respectievelijk 33 en 38 historici 1 ), terwijl 29
man op hun naamspeld „Saint-Siège" vermeld hadden. Indië, Pakistan, Indotlesië en Mongolië hadden een of twee man gestuurd, Japan echter 17. Alleen
China was de grote afwezige: de niet-coëxistentie viert hier blijkbaar nog hoogtij. De U.S.S.R., die voor het eerst in Rome in 1955 weer aan dit congres had
deelgenomen met 23 historici, telde nu 55 „afgevaardigden" dit woord is
juister dan „geschiedkundigen' en de satellietstaten hadden, buiten de DDR,
nog eens 121 man gestuurd, zodat de communisten 176 man telden, waarbij
nog een veertigtal van de 115 opgekomen Duitsers gerekend moeten worden.
De communistische historici bleven dus quantitatief ver beneden de Westerse,
maar door hun herhaald optreden beheersten ze heel wat sessies.
De week v66r het algemeen historisch congres vergaderden reeds 14 Commissies. Voor zover wij konden nagaan, werd hier meestal degelijk werk gepresteerd. De druk bijgewoonde sessies van de Commissie voor economische geschiedenis leidden tot het besluit reeds in 1962 opnieuw te vergaderen, maar een
voorstel om voortaan van het Internationaal Historisch Congres weg te blijven
werd verworpen. In de Commissie voor „Standen en Landen", werd als voorzitter voor de volgende term van vijf jaar Prof. Dr. E. Lousse, hoogleraar aan de
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1 ) Een grote tentoonstelling van talrijke uitgevers uit vele landen exposeerde de
voornaamste historische werken die de laatste vijf jaar verschenen. Onder die vele
duizenden boeken waren er heel wat Zweedse, Poolse, Tsjechische, enz. maar er was
slechts één Nederlands boek! Kunnen de Verenigingen van de Nederlandse en Vlaamse
Uitgevers dit niet verhelpen op het volgend congres?
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Leuvense universiteit, gekozen. De Commissie voor vergelijkende Kerkgeschiedenis werd voorgezeten door de nog steeds kranige 82-jarige Pater Leop. Willaert S.J., professor aan de universitaire faculteiten te Namen, terwijl voor de
volgende term, nu een protestant aan de beurt kwam, J. N. Bakhuizen van den
Brink, professor aan de universiteit van Leiden, tot voorzitter werd gekozen;
wij betreuren dat in het vijfkoppig bestuur drie katholieken en twee protestanten er geen priester meer zetelt, daar het toch bij de katholieken vooral de
priesters zijn die kerkgeschiedenis doceren, en er trouwens 51 priesters het
congres bijwoonden.
Het algemeen congres werd op 21 augustus geopend in het grote en mooie
Konserthuset, waar de vlaggen van de 52 aanwezige naties het podium sierden;
een orkest speelde af en toe een stuk gedragen muziek, blijkbaar op ernstige
historici afgestemd. De slotsessie had plaats in de Aula Magna van de beroemde
universiteit van Uppsala, na een sight-seeing van Uppsala en Oud-Uppsala;
boven een der koningsheuvels van Oud-Uppsala liet een juffrouw in folkloristische klederdracht de congressisten uit een hoorn mjöde (mede) drinken. Tussen die twee plechtige sessies en prettige zondagen lag echter een week van
drukke discussies en onprettige ervaringen.
Steeds functioneerden vijf vergaderingen tegelijk, waar nieuwe probleemstellingen of historische verworvenheden werden besproken over oudheid, middeleeuwen, nieuwe tijd en nieuwste tijd, en over principiële vraagstukken. De dertig rapporten, die gedurende zes dagen op deze vijf vergaderingen besproken
werden, waren de deelnemers van het congres een paar maanden op voorhand
toegestuurd. De sovjet-geleerden hadden deze rapporten goed bestudeerd, de
antwoorden besproken en het werk verdeeld, zodat op vele vergaderingen er
telkens verscheidene Russen hun antwoord-tekst kwamen voorlezen. In de namiddag hadden dan kortere „mededelingen" plaats, waarop discussie volgde.
Reeds de maandagmorgen kwam het tot een heftig debat tussen de Communisten en de Westersen over het rapport van Prof. E. Rothacker (Bonn) : dé
inwerking van de filosofie der geschiedenis op de wetenschap van de nieuwere
geschiedenis. Verscheidene historici van achter het IJzeren Gordijn kwamen hier
verklaren dat alleen de marxistische opvatting een juist inzicht in de geschiedenis verleent, dat Marx geen messianist maar een zuiver wetenschapsmens was
geweest, en dat ten slotte alles op het produktieproces is terug te voeren. Na
anderhalf uur vroeg de voorzitter met klem dat de sprekers niet telkens weer
hetzelfde zouden zeggen, zoals b.v. dat Marx geen messianisme verkondigde,
en dat zij zich bij het onderwerp zouden houden. Een joodse professor van
Jerusalem besteeg het podium: ik ben verbaasd, zo zei hij, hier te horen zeggen
en herhalen dat Marx geen messianist is; hoe had hij ooit een zo reusachtig
succes kunnen oogsten indien hij een gewoon wetenschapsmens ware geweest
en geen messianist ? In de tweede helft van het debat kwamen een jezuïet van
het Oosters Instituut en een viertal West-Duitsers aan het woord, die de communisten van antwoord dienden. Het was echter zeer te betreuren dat geen
enkele Fransman, Brit of Amerikaan het woord voerde: zo konden de communisten quantitatief het veld beheersen en de sovjets 's middags in hun hotel hun
„overwinning" luid vieren.
Op die manier ging het herhaaldelijk. Vrijdags werd het rapport besproken
van de meest markante huidige Russische historicus, E. M. Joukov, professor
aan de universiteit van Moskou: de periodisering van de wereldgeschiedenis.
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Joukov meent dat alleen het marxistisch materialisme in staat is één groot principe voorop te stellen, volgens hetwelk men de hele geschiedenis klaar en
duidelijk kan indelen. Volgens de maatschappelijke toestand, steunend op de
materiële levensvoorwaarden, deelt hij de geschiedenis in vier perioden in: de
tijd van de slavernij, de feodaliteit, het kapitalisme, en nu de periode van het
zegevierend socialisme, waarin de arbeiders zich vrij kunnen ontplooien. Aangezien een Rus het rapport had gemaakt, vroeg geen enkele andere Rus meer het
woord, want Joukov had het éne, unieke standpunt van de Sovjet-Unie weergegeven. De historici uit de satellietstaten vielen allen Joukov bij, terwijl de
Joegoslavische professor Djurjev kwam brullen: „das ist Stalinismus, das ist
kein echter Kommunismus !" Het antwoord van de Westerse historici kwam
hierop neer: bij de mens overheersen spirituele activiteiten, die hoger staan dan
de zorg om het materiële bestaan, en daarom moeten kunst, cultuur en godsdienst hun woord meespreken in het periodiseren van de geschiedenis. Hiernaast wezen ze op talrijke wetenschappelijke fouten in het betoog van Joukov.
In zijn antwoord wees Joukov alle bezwaren af, zodat alle toehoorders voelden:
zijn marxisme is een dogma, en een dogma laat geen correcties toe. Als dit niet
klopt met de feiten, „tapt pis pour les faits !"
Op een dergelijke manier werd de atmosfeer van het congres vergiftigd en
het wetenschappelijk peil erg neergehaald. Wat nu niet wil zeggen dat het er
altijd en overal zo toeging. Zaterdags woonden wij de discussie bij van het
rapport van Prof. M. L. Henry (Frankrijk) over de laatste ontwikkeling van de
studie der demografie in het verleden. Hij had nagenoeg alleen over Frankrijk
geschreven en gesproken; toen kwamen achtereenvolgens een Rus, een Duitser,
een Belg, een Kanadees, een Spanjaard, een Brit en een Roemeen aan het woord,
die telkens uiteenzetten over welke demografische bronnen ze in hun land in
de nieuwe tijd beschikken, voor de officiële volkstellingen. Zo kreeg men een
overzicht van de beschikbare bronnen voor een demografie van de laatste drie,
vier eeuwen. Ook in de Commissie voor vergelijkende Kerkgeschiedenis, om
maar één voorbeeld te noemen, werd degelijk wetenschappelijk werk gepresteerd.
Toch zal de slotindruk van alle historici blijven: op een dergelijke manier
wordt een wetenschappelijke discussie onmogelijk, en wordt een wetenschappelijk congres geboycot. Het enige resultaat van dit dwaze optreden der communisten was, dat de Westersen ook bloc vormden. Nog een revelerend detail.
Alle congressisten kregen een lijst van alle ingeschreven deelnemers, met hun
adres thuis en hun adres in Stockholm, wat contacten ook in de toekomst zeer
vergemakkelijkt. Welnu onder de 52 naties waren de sovjet-geleerden de enige
die noch hun adres in de Sovjet-Unie, noch hun adres te Stockholm aan het
bestuur hadden meegedeeld. Een Leidse professor die in Grand Hotel logeerde,
waar ook een twintigtal Russen logeerden, vertelde mij, dat de Russen steeds
samen hun maaltijden namen, en stelselmatig elk gesprek met anderen vermeden. Hoe kunnen historici, in een land met strakke opinieleiding opgevoed
en opgeleid, zelfs als zij het ernstig menen wat wij van een aantal onder hen
voor zeker aannemen de wereldgeschiedenis bestuderen, als zij geen contact
hebben met Westerse historici en aangewezen zijn op de schaarse boeken en
tijdschriften uit het Westen die bij hen zijn toegelaten. Dat een zeker aantal
onder deze historici geschiedenis beoefenen met uitgesproken praktische doeleinden is eveneens duidelijk.
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Het was interessant de schakeringen onder de satellieten te noteren. Bulgaren,
Roemenen, Tsjechen en Hongaren waren blijkbaar bezorgd hun zuiver marxisme te tonen en zij trachtten bij de Russen in het gevlij te komen. De joegoSlaven waren ook uitgesproken marxist, maar keerden zich soms heftig tegen
het stalinisme, de ontrouw aan Marx en Lenin, zoals ze zeiden. Het vinnigst en
heftigst waren de Oost-Duitsers; hier kwam dikwijls weinig wetenschap en zeer
veel propaganda bij te pas. Toen bij een discussie over de nationaliteiten in
Centraal-Europa een West-Duitser gesuggereerd had dat de Oder-Neisse-linie
geen nationale grens was, rees een Oost-Duitser woedend op en schreeuwde:
„Ich protestiere, ich protestiere, diese Frage ist endgültig erledigt". De meest
zelfstandige onder de satellieten leken ons de Polen. Met genoegen denk ik
terug aan de laatste dag, toen wij van Stockholm naar Uppsala reden met bussen, en ik bijna de hele dag met een Poolse professor van Krakov samen was;
na een gesprek over Polen en Gomulka, vroeg ik op de man af: „Wat denkt u
van de Oder-Neisse-linie"; hij antwoordde: „ik begrijp dat de Duitsers, die
sinds de 13e eeuw Silezië hebben gekoloniseerd en bewoond, dit gebied niet
willen opgeven". Ik hernam: „Een Oost-Duitser verklaarde op het congres dat
die grens definitief vast ligt", waarop hij glimlachend antwoordde: „Ja, de OostDuitsers moeten wel z6 spreken, maar dit echt aannemen kunnen ze niet".
Op het vorig congres te Rome hadden de sovjet-geleerden gevraagd het congres van 1965 te Moskou te houden, en dit was min of meer toegezegd, op twee
voorwaarden: elke historicus die het aanvroeg, zou een visum krijgen voor
Moskou, en elke historicus mocht op het congres vrij zijn opinies verdedigen,
zoals dit steeds de gewoonte is geweest. Is men er te Moskou voor teruggeschrokken een duizendtal bourgeois-historici te laten overkomen om er voor
talrijke Russen hun Westerse opvattingen te verdedigen? In elk geval hebben
de Sovjets hun aanbod niet vernieuwd. Zo zal 't volgend vijfjaarlijks internationaal Congres van Geschiedenis plaats hebben te Wenen, om er tevens het vijfhonderdjarig bestaan van de universiteit te vieren.

De wording van
een jonge staat

BRIEF UIT JORDANIË

1

J. DE WIT

EEL geschikt als introductie tot dit land van het Midden-Oosten is een beschouwing van de landkaart. Allereerst dan frapperen ons de rechte lijnen
van de meeste van zijn grenzen. Zij doen vermoeden dat hun ontstaan meer te
danken is aan overwegingen rond een recente conferentietafel dan aan een
eeuwenoud proces waarin een bevolking haar eigen zelfstandigheid verovert.
Inderdaad dankt de staat Jordanië zijn oorsprong aan een conferentie gehouden
in Cairo in 1921, bij welke gelegenheid de Engelsen de enigszins chaotische
situatie van na de eerste wereldoorlog opnieuw in studie namen. De Turken
immers die het Arabische schiereiland eeuwenlang „beheerden", hadden zich
na de nederlaag van 1918 in hun stamland teruggetrokken. Het aldus ontstane
vacuum werd opgedeeld in invloedssferen tussen Engeland en Frankrijk. Toen
in het jaar 1921 Emir Abdullah uit Mekka was verdreven en in Jordanië met
eerbetoon werd begroet, grepen de Engelsen deze gebeurtenis aan om een bestuursvorm van groter bestendigheid te creëren: het emiraat Transjordanië werd
opgericht, hetgeen het begin werd van de Hasjemitische dynastie.
De onvaste zelfstandigheid van de pasgeboren staat deed Emir Abdullah
streven naar vereniging van zijn gebied met Syrië, waarmee zijn land zowel geograf isch als etnologisch een innige overeenkomst vertoont. De Fransen verlieten
Syrië echter eerst na de tweede wereldoorlog, terwijl de recente, haastige vereniging van Syrië met een ander Arabisch land de plannen tot eenheid van Jordanië en Syrië naar lange datum verschuift. De verhouding tot de zuidoostelijke buurstaat Saoudië-Arabië, waar de Wahabieten het heft in handen hadden, dezelfden die de Hasj emieten uit Mekka verdreven hadden, was aanvankelijk méér dan koel. Nog in 1925 werd een grootscheepse plundertocht van
duizenden Wahabitische ruiters, welke de hoofdstad Amman en het koninklijk
paleis ten doel had, nog maar juist op tijd tot staan gebracht door de Engelsen die over moderne wapenen beschikten. De gezamenlijke belangen bracht
deze landen echter nauwer tot elkaar, zodat het mogelijk was dat in 1957 de
huidige vorst Hussein de hoofdstad Riyadh bezocht voor een bezoek aan koning
Saoud. Een verbond met Irak bleef van kortstondige aard, wegens de omwenteling in dat land die generaal Kassem aan het bewind bracht.
Na dè tweede wereldoorlog voegde Abdullah het Palestijnse gebied langs de
rivier de Jordaan aan het emiraat toe; het emiraat Transjordanië noemt zich
voortaan het koninkrijk Jordanië. In 1948 brak de Joods-Arabische oorlog uit,
die in Jordanië méér veranderingen heeft teweeggebracht dan in enig ander
Arabisch land. Niet alleen kartelde de westelijke grenslijn hevig, maar tevens
verdubbelde de bevolking door het toestromen van de Palestijnse vluchtelingen.
Deze nieuwe bevolkingsgroep vormt niet slechts een probleem voor de hulp van
internationale lichamen zoals de UNWRA. De Palestijnse Arabieren behoren
tot de meest ontwikkelde Arabieren: hun aanwezigheid betekent een pressie op
de meer landelijke bewoners van Jordanië. Verdreven van hun land en hun bezittingen onderhouden zij een grote vijandschap jegens de nieuwe bewoners van
Israël. Men kan zich in het Westen nauwelijks een denkbeeld vormen van de
haat der Arabieren ten opzichte van de Joden. Weinig geïnstrueerd als zij zijn,
beschouwen zij Hitler daarom als hun grote weldoener ... .
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Zoals wij boven hebben gezien, vervulden de Engelsen een gewichtige rol in
de vorming van de jonge staat Jordanië. Het concept van de grote Lawrence
van Arabië, die in de eerste wereldoorlog in de strijd van de Arabieren tegen de
Turken ondernam hen te leiden op de weg naar zelfstandigheid, vond zo een
partiële vervulling. De Engelsen zijn echter ook niet weg te denken in de verdere ontwikkelingsjaren. Onontbeerlijk was de jaarlijkse financiële bijdrage van
Groot-Brittannië, grotendeels bestemd voor het leger. Orde en veiligheid waren
een conditio sine qua non voor de nieuwe politieke eenheid : geen sinecure in een
gebied van een legendarische onveiligheid. Onder leiding van de Engelse officier Peake werd een begin gemaakt met wat later zou uitgroeien tot het bekende
Arabische Legioen.
Om in te zien hoezeer stabiliteit een eis is in dit land moet men weten dat
Jordanië uiteenvalt in twee ongelijke delen. Een westelijk min of meer bergachtig
deel waarin juist voldoende regen valt om landbouw niet onmogelijk te maken;
een groter gebied in het oosten van oudsher in bezit van de als nomaden levende
Bedouienen. Nu stond bij deze laatsten roof aangemerkt als een verdienstelijke
en onderhoudende bezigheid in hun moraal: zij hadden de gewoonte om door
plundertochten een substantiële bijdrage te zoeken voor hun uiterst karig levensonderhoud. Met name de sedentaire bevolking die door hen, een volk van
kameelruiters, veracht werd, moest het hierbij ontgelden. Op den duur ontstond
er een toestand waarbij een jaarlijkse schatting een zekere, hoewel geen absolute
garantie betekende tegen de periodieke overvallen. Onder deze omstandigheden
bleven het landbouwareaal klein en de dorpsbewoners behoeftig. Voor een
staat echter is een landbouwende bevolking die belasting op kan brengen van veel vitaler belang dan een woestijn, dun bevolkt door oorlogszuchtige en
beweeglijke Bedouienen. Peake Pasja stelde derhalve paal en perk aan de knechting van de boerenbevolking, hetgeen het gelukkige resultaat had dat het bebouwde areaal zich uitbreidde en nog steeds in omvang toeneemt. Men geeft
zich weer rekenschap van de vroegere betrekkelijke welvaart onder de Romeinen
die eveneens een krachtig leger handhaafden en men krijgt weer aandacht
voor de in puin gevallen irrigatiewerken uit die tijd.
Na de vereniging van Cis-Jordanië met Trans-Jordanië en vooral na de toevloed van de Palestijnse vluchtelingen heeft deze tegenstelling de vorm aangenomen van een oppositie van Palestijnen en Jordaniërs. Zoals de grote kenner en
vriend van Saoudië-Arabië, de Engelse schrijver Philby, opmerkt, is de aanwezigheid van de veel meer gecultiveerde Palestijnse Arabieren voor het land
wellicht wel een aanwinst, maar tevens een voortdurende bron van onrust. Hun
eis tot groter medezeggingschap in het bestuur doorbreekt de monarchale regeringsvorm die in de tijd van koning Abdullah sterk patriarchale trekken toonde.
Hussein die in 1953 Abdullah opvolgde, gaf in grote mate toe aan hun eisen.
Het partijenstelsel ontwikkelt zich; de Engelsen die ingevolge een verdrag
troepen in het land handhaafden en ook overigens een belangrijke vinger in de
pap hadden, werden naar huis gestuurd. Het groeiend nationalisme kon de aanwezigheid van de vreemdelingen niet meer dulden. Daarmee werd echter de
economie in gevaar gebracht: wie zou het groeiend nationaal deficit aanvullen?
Want in de loop der jaren is de economische positie hachelijk gebleven. Een
rapport over de mogelijkheden tot industriële ontwikkeling, uitgaande van een
UNO-organisatie, spreekt zich niet optimistisch uit: er valt kortweg weinig of
niets te ontwikkelen. Boringen naar olie, onder meer verricht door Philips tussen
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Karak en de Dode Zee, leverden niet veel op. Onder dwang van de omstandigheden heeft het land de Eisenhower-doctrine aanvaard, aarzelend, vanwege de
niet onduidelijke politieke eisen die aan de economische hulp gekoppeld zijn.
De Amerikanen zijn niet geliefd, maar men kan hun hulp niet missen. Point IV
heeft een aantal werken ondernomen, waarvan men nu reeds de concrete resultaten kan aanschouwen als men het land binnenkomt: een uitstekende weg verbindt sinds kort de hoofdstad Amma^ n met het noorden, alsook met Jerusalem.
Aan de lange weg die de hoofdstad zal verbinden met zijn enige zeehaven Aqaba, in het zuiden aan de Rode Zee, wordt hevig gewerkt, zoals trouwens ook
aan de haven zelf, die haar inwonerstal sterk ziet aanwassen. De f osf aatindustrie
aan de Dode Zee is zonder twijfel van belang. Het tourisme naar het Heilig
Land vermeerdert zeker de nationale deviezen. Een aanzienlijk deel van de bevolking is op een of andere wijze betrokken bij het leger dat tot het beste wordt
gerekend van alle Arabische landen; van grote betekenis voor de ontwikkeling
van het land, eist het echter tevens een aanmerkelijk deel der inkomsten voor
zich op. Al met al is het te vrezen dat het land het ook in de toekomst voornamelijk zal moeten stellen met zijn landbouw, door het waterarme klimaat aan
beperkingen gebonden. De noodzaak tot het aanvaarden van financiële hulp
brengt een voogdijschap met zich mee, die het sensibele nationale sentiment
niet weinig krenkt. De toestromende miljoenen kweken een soort kunstmatige
bedrijvigheid, die het nadeel heeft de zelfwerkzaamheid bij de Arabiren een
precair punt te verlammen, en een eisende houding aan te moedigen.
De politieke bedrijvigheid in de vijftiger jaren bedreigde tenslotte het bestaan van de monarchie. Vooral na de Suezkwestie keerde men zich af van het
Westen; een belangrijke groep zocht toenadering tot Egypte en Syrië. In 1956
had een aanval plaats op de christenen in Madaba. In dat jaar worden de interne
moeilijkheden accuut; achter elkaar vluchten twee legercommandanten naar Damascus. Tenslotte deed koning Hussein een beroep op het volk. De politieke
vrijheid wordt sterk besnoeid. De niet talrijke Majali-stam uit Karak en omgeving, wiens chefs tijdens de politieke onlusten trouw gebleven zijn, krijgt een
zeer grote plaats in geheel het regeringssysteem. Evenals andere Arabische staten
geeft ook Jordanië blijk van nog weinig rijp te zijn voor een meer democratische
bestuursvorm. Leger en politie houden het land krachtig in de hand en verzekeren aldus de zo broodnodige stabiliteit. De invloed van het onderwijs en de
uitgebreidere communicatiemiddelen bereiken echter meer en meer alle bevolkingslagen; zeer veel studenten bezoeken buitenlandse universiteiten; het nog
steeds strakke stamverband wordt losser. Op den duur zal derhalve het strakke
bewind wat moeten inbinden; laat ons hopen dat dit zal gebeuren op een tijdstip
dat de economische situatie rooskleuriger is.
Zijn nog korte geschiedenis overziend is men geneigd te denken dat Jordanië
bestemd is op den duur in een grotere eenheid op te gaan. Franse schrijvers laten
zich soms laatdunkend uit over de politieke eenheid die Jordanië heet; zij schrij ven zijn bestaan toe aan een handige Engelse manoeuvre. Gaarne vergeten zij
hun eigen rol in Syrië, waar zij spoediger dan de Engelsen in Jordanië verdreven
zijn en waar zij nu nog ernstig gehaat worden. Al met al is men gerechtigd aan
de Engelsen een grotere politieke wijsheid toe te schrijven. In deze jonge staten
waar het imperialisme dagelijks voor de radio en in de dagbladen wordt uitgekreten, is een oppositie tegen de vroegere „beschermheren" een noodzakelijke
fase voor de prille zelfbevestiging. De weg naar de zelfstandigheid verloopt nu
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eenmaal niet zo vreedzaam en zonder schokken als men wel zou wensen.
Glubb Pasja, de invloedrijke Engelse chef van het Arabisch Legioen, werd op
smadelijke wijze naar huis gejaagd; de erkenning van zijn ontegenzeggelijke
capaciteiten op dit tijdstip is geheel onverenigbaar met het opvlammend nationaal sentiment. Zal de grotere eenheid waar Jordanië, gezien zijn betrekkelijk
zwakke zelfstandigheid, op aangewezen is, de Arabische Liga heten? Men vergadert er met veel enthousiasme; de jongste conferentie dateert van 22 augustus,
bijeengeroepen buiten de gewone vergaderingen die in oktober beginnen. Terecht heeft men opgemerkt dat de punten tien jaar geleden ook al op het programma figureerden: de hulp aan Algerije tegen de Fransen, vervolgens de interarabische betrekkingen, en tot slot de altijd dankbare kwestie Palestina. Het
eerste punt werd geblokkeerd door een veto van de kant van de Libanese republiek en van Marokko; bij het volgende programmapunt zocht men olie op de
golven te gieten van de venijnige pers- en radiocompagne die sinds jaar en dag
tussen Jordanië en Egypte aan de gang is. Ernstige onenigheid komt aan het
licht bij punt drie: het oprichten van een palestijnse staat. Het betreft het gebied
dat ten westen van de rivier de Jordaan ligt, maar omdat zulk een gebeurtenis
de vereniging van Cis-Jordanië met Trans-Jordanië weer ongedaan zou maken,
is het wel duidelijk dat de Hasjemitische monarchie van Jordanië geen oren
voor dat voorstel heeft. Een dusdanige verzwakking van de Jordaanse staat is de
nabuur niet onwelkom. Met een vage verwijzing naar een comité die de zaak
weer eens zal bestuderen, is de conferentie uiteengegaan.
Als een soort affirmatie van de boven geschetste inwendige moeilijkheden
komt het bericht van de moord op de Jordaanse Eerste Minister, Hazzaa Majali.
De explosie van de tijdbom die aan elf personen het leven kostte en vele anderen
verwondde, viel juist na het beëindigen van de conferentie van de Arabische
Liga; vanzelfsprekend werd er verband gezocht. De moeizaam verbeterde betrekkingen tussen Jordanië en de Verenigde Arabische Republiek (Egypte en
Syrië) veranderden terstond. Amman aarzelde geen ogenblik, maar beschuldigde zonder omwegen de V.A.R. Buitenlandse kranten lieten niet na op te mer-

ken dat het niet per se noodzakelijk is de oorzaak van de moordaanslag buiten
de grenzen te zoeken: het Majali-gouvernement regeerde over een meerderheid
van Palestijnse Arabieren, wier ontevredenheid met de gang van zaken algemeen
bekend is. De daders schijnen de wijk genomen te hebben naar Damascus, een
weg die overigens gebruikelijk is bij degenen die de woede van de overheid in
Jordanië duchten. Het geweld van de ontploffing meer dan 50 kg dynamiet
werden gebruikt doet niet slechts de grondvesten van de jonge staat Jordanië
schudden, maar veegt ook de eventuele resultaten van de jongste conferentie van
de Arabische Liga van de kaart. En dit terwijl men opnieuw tracht bevestiging
van het statuut van de Arabische Liga te verwerven als, een soort regionaal
lichaam van de UNO. Maar er is een begin gemaakt.
Christenen van diverse riten vormen een kleine hoewel kwalitatief belangrijke
minderheid. Na de onlusten van Madaba sprak de koning zich duidelijk uit voor
een co-existentie tussen de godsdiensten. Ook hier doet zich de invloed van het
onderwijs gevoelen. De vroegere xenofobie die de vreemdeling verdreef op
grond van zijn niet-islamiet zijn, maakt geleidelijk aan plaats voor een van een
ander gehalte: het godsdienstig onderscheid wordt minder belangrijk, wellicht
kan men spreken van een toenemend godsdienstig indifferentisme.

Politiek
Overzicht

INTERNATIONAAL

E verwarring in Kongo heeft de laatste maanden geleid tot een steeds
ernstiger wordende internationale situatie. Nadat op 14 juli de Veiligheidsraad besloten had secr.-gen. Hammarskjöld te machtigen een V.N. troepenmacht naar de jonge onafhankelijke staat te sturen, rezen er vrij spoedig conf licten tussen de V.N. en de Kongolese regering, tussen de laatste en premier
Tsjombe van Katanga, dat zich onafhankelijk verklaarde, tussen de V.N. en
Tsjombe en bovendien binnen de Kongolese regering zelf. De situatie werd een
gegeven ogenblik volkomen onoverzichtelijk; het enige, wit duidelijk was, was
dat Lumumba, premier der Kongolese regering, probeerde met alle hem beschikbare middelen alle macht aan zich te trekken. Herhaaldelijk protesteerde
hij tegen het optreden der V.N., waarom hij eerst uitdrukkelijk had verzocht,
blijkbaar omdat hij van mening was deze macht voor zijn karretje te kunnen
spannen; voortdurend dreigde hij hulp van bevriende mogendheden in te roepen, daarbij doelend op Russische hulp. Alhoewel in enkele bijeenkomsten van
de Veiligheidsraad ter bespreking van deze kwestie het optreden van Hammarskjgild werd goedgekeurd en tevens was vastgesteld, dat alle hulp aan Kongo
slechts via de V.N. zou worden gegeven, bleken Rusland en Tsjecho-Slowakijee
toch bereid technische en andere hulp aan Lumumba te verlenen, natuurlijk in
de hoop op deze wijze een stevige communistische basis in Afrika te vormen.
Dit zou ernstige gevolgen hebben gehad, daar het zou hebben geleid tot eveneens eenzijdig ingrijpen van andere mogendheden, hetgeen een tweede Korea
zou hebben veroorzaakt. Intussen probeerde Lumumba ook op andere wijze zijn
prestige te versterken; daartoe riep hij in Leopoldstad een pan-Afrikaanse conferentie bijeen, maar deze bleek weinig enthousiast te zijn over zijn optreden en
ried hem aan zich te matigen en te vertrouwen op de V.N.
De binnenlandse situatie in Kongo veranderde weer eens; naast president
Kasavoeboe, premier Lumumba
die elkaar ontsloegen , premier Tsjombe
van Katanga, premier Kalond j i van Mijnstaat
beide laatsten verklaarden hun
gebieden onafhankelijk ev. binnen een federatief Kongo
kwam plotseling
Moboeto, die, steunend op het leger, zowel K. als L. neutraliseerde om eindelijk
te kunnen beginnen met de opbouw van het land; hij sloot de Russische en
Tsjechische legaties en sommeerde de gezanten te vertrekken, waaraan deze
met hun technici op het laatste ogenblik gevolg gaven. Weer kwam de Veiligheidsraad op 9 september bijeen. De Russische afgevaardigde Zorin deed een
scherpe aanval op het optreden van Hammarskjöld, maar zag zich genoodzaakt
zijn veto uit te spreken over een door Tunis en Ceylon voorgestelde resolutie,
waarin het optreden van de secr.-gen. werd goedgekeurd. De kwestie werd
daarop voorgelegd aan de Algemene Vergadering, die hiervoor enkele dagen
voor de opening van de nieuwe zitting in spoedzitting werd bijeengeroepen.
Na heftige debatten nam deze op 20 september met grote meerderheid, een
aantal onthoudingen en geen enkele tegenstem een door enkele AfrikaansAziatische landen voorgestelde resolutie in bovengenoemde zin aan. Hierdoor
leed de S.U. een misschien niet onbelangrijke nederlaag, waarbij het vooral op12
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vallend is, dat de Afr.-Az. landen niet van plan bleken het Sovjet-optreden te
sanctioneren. De S.U. zal nog wel pogingen doen om haar verloren gegane
invloed te herstellen, maar de eerste ronde van de strijd om Afrika was voor
haar niet gunstig.
Op dezelfde 20e september begon in New-York de vijftiende zitting der Alg.
Verg. der V.N. Deze werd met spanning tegemoet gezien, te meer daar Chroestsjef had aangekondigd persoonlijk naar New-York te komen en alle andere regeringsleiders had uitgenodigd zijn voorbeeld te volgen. Alle communistische
en talrijke neutrale figuren hadden hieraan gevolg gegeven, maar de W. topfiguren bleken er verlegen mee te zitten. Alleen de Gaulle zei uitdrukkelijk geen
behoefte te gevoelen aan een bezoek van de vergadering van de door hem enige
weken geleden genoemde „zogenaamde Ver. Nat.", maar zijn afwijzing zal
ook wel beïnvloed zijn door de mogelijkheid, dat de Algerijnse kwestie ter
sprake zou kunnen komen. Eisenhower aarzelde, verklaarde vervolgens een
grote rede te zullen houden, eerst enkeledagen na die van Chroestsjef en kwam
toen plotseling met de mededeling, dat hij een dag voor Chr. zou spreken. Macmillan liet het afhangen van de omstandigheden, maar ging tenslotte 24 september er toch heen.
Door het toetreden van 14nieuwe leden w.o. 13 jonge Afrikaanse landen
steeg de Afro-Az. groep tot 41 leden (22 Afrik. staten), terwijl te verwachten
is, dat binnen niet al te lange tijd ook Senegal en Mali (Soedan), waarin de
voormalige Mali-federatie is uit elkaar gevallen, en het pas door Engeland onaf hankelijk verklaarde Nigeria zullen worden toegelaten. Verschillende nieuwe
leden brachten in hun eerste redevoering hulde aan Frankrijk en de Gaulle en
verklaarden zich tegen buitenlandse inmenging in hun aangelegenheden; bovendien prezen zij het optreden van Hammarskjöld.
De eerste grote redevoering werd gehouden door Eisenhower; hij gaf hierin
alle steun aan de V.N., stelde voor Afrika buiten de koude oorlog te laten en
kwam met een plan om via de V.N. alle onderontwikkelde gebieden te helpen.
Verder verklaarde hij zich voorstander van de hervatting der ontwapeningsbesprekingen; de V.St. zouden zich onderwerpen aan elke internationale contróle i.z. de atoomenergie en tevens stelde hij voor een internationale organisatie
te vormen, waaraan de V.St. en Rusland een aanzienlijke hoeveelheid splijtbaar
materiaal zouden afstaan na een akkoord over stopzetting van de produktie
hiervan voor militaire doeleinden.
Premier Chroestsjef sprak op 23 september en diende een ontwerp-verdrag
in voor algehele ontwapening in drie fazen. Bovendien leverde hij een uiterst
felle kritiek op Hammarskjöld, aan wie hij verweet zich in dienst te hebben
gesteld van de kolonialisten; hij verlangde daarom een reorganisatie van het
apparaat, zodat i.pl.v. een secretaris-generaal er een driemanschap zou gevormd
worden bestaande uit een vertegenwoordiger van de communistische, een van
de W. en een van de neutrale landen; dit driemanschap zou slechts met algemene stemmen beslissingen kunnen nemen. T.a.v. het kolonialisme meende Chr.,
dat onmiddellijk onafhankelijkheid aan alle koloniën moest worden verleend.
Zijn voorstel a.g. het secretariaat-generaal zou dit volkomen lam leggen; begrijpelijk, dat het W. hier niets voor voelt, maar ook in kringen der neutrale
landen staat men afwijzend tegenover dit plan, zoals blijkt uit de redevoering
van premier Nehroe van India. Men heeft daar blijkbaar meer vertrouwen gekregen in het optreden der V.N. na de Kongolese kwestie, waar dan wel niet
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door de kracht van het W., maar door de moed van Moboeto en de activiteit
van Hammarskjöld de Russische opzet in eerste instantie is mislukt. Men begrijpt in Afr.-Az. kringen, wier macht in de gegeven situatie ver uitgaat boven
hun reëele potentie, dat zij alleen van de V.N. hulp kunnen en moeten krijgen
en dat deze hulp in geval van genoemd driemanschap zeer problematisch zou
worden. Zij willen echter wel een reorganisatie; Nkroemah, premier van Ghana,
verlangde, dat meer Afr.-Az. permanente leden in de Veiligheidsraad zouden
worden opgenomen. Chroestsjef richtte zijn aanval niet op de persoon van
Hammarskjöld; hij heeft er ev. geen bezwaar tegen, als men de reorganisatie
eenmaal doorgevoerd van W. zijde H. als lid van het secretariaat zou benoemen; zijn aanval was gericht tegen de functie, zoals H. in zijn antwoord enkele dagen daarna zei tot woede van Chr., die deze woede al of niet gespeeld duidelijk liet merken. Hem kan overigens niet onbekend zijn, dat
een driehoofdige leiding eigenaardige moeilijkheden veroorzaakt, daar hijzelf
een dergelijk instituut in de S.U. na de dood van Stalin heeft meegemaakt en er
een einde aan heeft gemaakt door zelf de macht in handen te nemen. Het vetorecht van de permanente leden van de Veiligheidsraad wordt druk bestreden,
maar de S.U. heeft er blijkbaar nog niet voldoende aan; niet alleen de werkzaamheden van deze raad, ook die van de Algemene Vergadering moeten op
deze wijze worden verlamd.
Premier Macmillan beantwoordde op 29 september de rede van Chroestsjef;
op kalme manier werden door hem enkele scherpe dingen gezegd. Als vertegenwoordiger van het W. ging hij in op de suggestie van Chroestsjef om alle koloniale gebieden onmiddellijk de vrijheid te geven en wees erop, dat het W.
reeds lang hiermee bezig was, getuige het steeds groeiend aantal vroegere koloniale gebieden, datreeds lid van de V.N. was, een aantal, dat juist in het begin
van deze zitting weer aanmerkelijk vergroot was en spoedig nog groter zou
worden. Hij nodigde Chr. vriendelijk uit het zelfbeschikkingsrecht niet alleen
te laten gelden voor Azië en Afrika maar ook b.v. t.a.v. Oost-Duitsland. De
reactie van Chr. kwam prompt in de vorm van woede-uitbarstingen en interrupties. Toch probeert Macmillan nog steeds het gesprek tussen de twee grote
mogendheden weer op gang te brengen. Dit laatste is ook het doel van een
resolutie voorgesteld door Soekarno uit naam van de neutrale grote vijf: India,
joego-Slavië, de VAR, Ghana en Indonesië, waarin Eisenhower en Chroestsjef
worden uitgenodigd om weer aan een tafel te gaan zitten. Direct resultaat moet
men van een dergelijke bijeenkomst niet verwachten; de ambtsperiode van
Eisenhower loopt af en resultaten kan men eerst verwachten, als de nieuwe
president van de U.S.A. gekozen en voldoende ingewerkt is. Zinloos hoeft
daarom een ontmoeting tussen de huidige leiders nog niet te zijn, daar door een
dergelijke bijeenkomst een latere hervatting der besprekingen zou worden vergemakkelijkt. Eisenhower heeft echter laten weten, dat hij in de bestaande situatie geen nut ziet in een dergelijke ontmoeting en Chroestsjef schijnt niet van
plan te zijn enige toenadering te tonen. Over de resolutie al dan niet geamendeerd is nog niet gestemd.
Bij dit alles staan natuurlijk besprekingen over de ontwapening op de voorgrond. Chr. koppelt hieraan de eis, dat communistisch China toegelaten zal
worden tot de V.N. en hier heeft hij inderdaad een sterk argument. Elke ontwapeningsovereenkomst, waaraan deze macht part noch deel heeft, staat geheel
op losse schroeven. Bovendien is het W. niet eensgezind in de afwijzing van
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comm. China. De V.St. voelen er niets voor, maar Engeland onderhoudt diplomatieke betrekkingen met Peking. Daarnaast is er de kwestie W. Berlijn. Van
O.Duitse zijde zijn er de laatste tijd verschillende maatregelen genomen tegen
het verkeer tussen O. en W.Berlijn; na verschillende protesten is W. Duitsland
nu in overleg met de W. grote mogendheden er toe overgegaan voorlopig het
handelsakkoord met de DDR op te zeggen; het lopende akkoord zal einde
1960 eindigen, maar W.D. wil onderhandelen over een nieuwe handelsovereenkomst mits er een einde komt aan de O.D. maatregelen tegen het verkeer met
W. Berlijn.
NEDERLAND
Midden in deze moeilijke internationale situatie had ook ons land zijn moeilijkheden; daar de voetbal-toto langzamerhand burgerrecht had verkregen, alhoewel niet in overeenstemming met de bestaande loterijwet, was minister Beerman gekomen met een nieuw wetsontwerp; dit vond 'genade bij de Tweede
Kamer, ondanks het principiële bezwaar van de Prot. Christelijke partijen
waarvoor alle waardering en praktische bezwaren van andere zijde o.a. tegen
het bepalen van een maximumprijs. De Eerste Kamer gooide echter roet in het
eten; de liberale fractie stemde hier in tegenstelling met haar collega's in de
Tweede Kamer tegen en het wetsontwerp werd verworpen. Geen herziening van
de loterijwet, geen toto. De blamage van een kabinetscrisis naar aanleiding hiervan werd ons bespaard. Men heeft nu aan het departement toch nog een mogelijkheid gevonden om een toto zij het in andere vorm en zonder geldprijzen
te laten organiseren. De verhouding tussen de regeringspartijen is er echter
niet beter op geworden en die in de VVD al evenmin; de liberale topfiguur,
mr. P. Oud, verklaarde de houding der Eerste Kamerfractie onbegrijpelijk.
Ernstiger waren de problemen rond Nieuw-Guinea. N.a.v. een ietwat ongelukkige uitlating van prof. de Quay tegenover de buitenlandse pers doken berichten op, dat Nederland zou streven naar internationalisering van dit gebied
en overwoog een voorstel in die geest te doen aan de V.N. Deze berichten werden gevolgd door een verduidelijking van de zijde van de rijksvoorlichtingsdienst en een verklaring van min. Luns vlak voor diens vertrek naar de V.N.
Hierin kwam tot uiting, dat het regeringsstandpunt niet is gewijzigd; natuurlijk
zullen alle mogelijkheden worden onderzocht, zoals dit ook vroeger reeds is
gebeurd. In antwoord op een interpellatie van het Tweede Kamerlid, de heer
Andriessen (KVP) antwoordde de min. president, dat er geen sprake is van
een nieuw beleid t.a.v. N. Guinea. Het doel van de regering blijft de Papoeabevolking zo spoedig mogelijk in staat te stellen zichzelf te besturen; daarna
moet de inheemse bevolking zelf over haar toekomst beslissen. In verband met
deze opzet wijzen wij op de instelling van een Nieuw-Guinea-raad, die voor het
grootste deel uit gekozen vertegenwoordigers der inheemse bevolking zal bestaan; deze raad moet fungeren als een nationaal parlement. De socialistische
groeperingen hadden nogal enige aanmerkingen op het w.o.; zij wensten, dat
de ,regering zich bond aan een termijn van 10 j aar, waarbinnen de ontwikkeling naar eigen politieke zelfstandigheid moest zijn voltooid. Dit en andere
socialistische amendementen werden verworpen; het w.o. werd met grote
meerderheid goedgekeurd, ook door de P.v.d.A., die het volgens hen mindere
niet wilden laten vervangen door helemaal niets.
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De troonrede, door H. Majesteit op de derde dinsdag van september bij de
opening van de zitting der Staten-Generaal uitgesproken, wekte de gebruikelijke
reacties, wisselend van goedkeuring tot scepsis naargelang de hoek, waaruit het
commentaar kwam. Vrij algemeen overheerste bij de regeringspartijen toch de
mening, dat, ondanks aanvallen van verschillende zijden, het kabinet de Quay
zijn positie had versterkt; de algemene politieke beschouwingen zullen moeten
uitwijzen of dit juist is. Algemene waardering vond de mededeling van de
min. van Financiën, prof. Zijlstra, dat de regering van plan is het tarief der
loon- en inkomsten-belasting te verlagen; hij houdt echter een slag om de arm;
„tenzij een verdere verscherping van de conjunctuur uitstel noodzakelijk maakt"
zal deze verlaging ingaan op 1 juli 1961. Een enkele optimist hoopt op een
handeltje; ev. zou de regering bereid zijn er 1 april van te maken. Er is kans,
dat het volk het dan niet gelooft. J. Oomes.
-

BELGIË
Het is prettig voor een politiek chroniqueur, bij het begin gewag te kunnen
maken van een onbetwistbaar „politieke" gebeurtenis, die toch een ander kleurtje dan de gewone heeft: de verloving van koning Boudewijn met donna Fabiola
de Mora y Aragon. Deze verloving werd op 16 september bekend gemaakt
door de Eerste-Minister en de toekomstige koningin werd intussen door de
Belgen met ongewone sympathie en geestdrift onthaald. Een lichte opheldering
kan dit in het politieke klimaat wel brengen.
Na de augustus-crisis kwam op 2 september de derde regering-Eyskens tot
stand. Deze regering, waarin de liberale invloed zeker niet verzwakt was, vertoonde een aantal nieuwe trekken. Voor een betere werkverdeling in de schoot
van de ministerraad zelf werden drie coördinatoren aangeduid, dhr. Segers voor
de sociale, dhr. Dequae voor de economische, de liberale senator Vreven voor
de sector der institutionele hervorming. Daarenboven werden bepaalde gebieden
voorbehouden aan onderstaatssecretarissen die weliswaar ministerrang hebben,
maar alleen voor de kwesties van hun bevoegdheid aan de kabinetsraad deelnemen. Als liberale onderstaatssecretarissen werden aangewezen de volksvertegenwoordigers Delooze (voor energie) en Declercq (voor begroting), aan de
kant van de CVP de volksvertegenwoordigers De Gryse (voor PTT) en Van
Elslande (voor Culturele Zaken) . Een derde trek is de aanwezigheid van niet
minder dan drie extra-parlementairen, de heren Vanderschueren (liberaal, die
behouden bleef) , H. d'Aspremont Lynden (Afrikaanse Zaken) en Urbain (Arbeid en Tewerkstelling), beide uit het christelijke kamp. Opvallend, en in de
lijn van vroegere tegemoetkomingen aan de liberalen, is dat deze verder in het
bezit blijven van alle „benoemingsdepartementen", terwijl de departementen
met zware verantwoordelijkheid, vanwaar de onpopulaire maatregelen zullen
dienen uit te gaan die de austeriteitspolitiek van dhr. Eyskens nu eenmaal meebrengt, aan de CVP voorbehouden bleven. Waar daarenboven de verdeling der
bevoegdheden niet onmiddellijk klaar werd gesteld, is het werkelijk geen wonder, dat heel de maand september door, aan CVP-zijde een zekere terughoudendheid waar te nemen viel.
Vergeten we niet, dat die nieuwe regering nog geen ander programma had,
dan de verklaring-Eyskens van 31 augustus. Het duurde tot 27 september, voor-
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aleer de regeringsverklaring kon worden bekend gemaakt; tot het laatste ogenblik zouden er wijzigingen aan zijn aangebracht, en de Kamer stelde bij de
lezing ervan onmiddellijk vast, dat vele punten nog onopgehelderd bleven. En
wel voornamelijk het punt, dat de natie het meest interesseerde: de financiële
gezondmaking. Men wist, dat tien miljard besparingen zouden dienen gedaan,
en dat zes miljard nieuwe belastingen zouden dienen geheven te worden. Men
vernam als precisie dat negen miljard uitgaven van de buitengewone naar de
gewone begroting zouden gaan, om tot een zuivere budgetaire toestand te komen. Maar de kaderwet, die in één band de zeer verschillende maatregelen tot
financiële sanering zou samenvatten, werd pas tegen de normale hervatting van
het parlement in het vooruitzicht gesteld. Intussen zouden voor tot besparing
voerende maatregelen op onderwijsgebied, in de sector der ziekteverzekering en
in die van de werkloosheid nog diverse organismen moeten geraadpleegd worden. De besparingen op Openbaar Onderwijs bv. zouden een zekere wijziging
van het schoolpact noodzakelijk maken: de regering begreep spoedig, t.a.v. het
protest van de CVP en van de BSP, dat zulks enkel kon gebeuren in overeenstemming met de permanente onderwijscommissie waarin de drie partijen vertegenwoordigd zijn. Ook inzake economische politiek dienden de liefhebbers
van precisies tot later te wachten: voor 1 januari 1961 werd een vijfjarenplan
beloofd. En tenslotte bleef men met een hangende toestand in het probleem
dat plotseling, en op het laatste ogenblik, de regering kwam bedreigen met
gevaar van liberale zijde: het talenprobleem. De regering had verklaard: geen
talentelling in 1960. Ze werd gedwongen tot de precisie dat de talentelling
echter, indien intussen geen overeenkomst op taalgebied werd bereikt, in ieder
geval voor 31 december 1962 zal plaats hebben. Voor de Vlamingen is die
verklaring allesbehalve gelukkig, want ze betekent dat de Franstaligen slechts
ieder vergelijk hoeven te boycotten, om „hun" talentelling te bekomen. Dat
voordien nog heel wat water naar de zee zal vloeien, is echter van nu aan reeds
duidelijk ...
Kwam het in de parlementaire debatten minder klaar tot uiting, in de wandelgangen bleek dat er allerminst geestdrift voor de regeringsverklaring bestond. Weinig geestdrift voor een austeriteitsprogramma dat noodzakelijk
onpopulaire maatregelen omvat. Weinig geestdrift omdat nog heel wat precisies
ontbraken, en omdat een algemene verzekering, dat niet zal geraakt worden aan
de economische expansie en de sociale vooruitgang, nog geen zekerheid geeft ...
Weinig geestdrift omdat men zich afvraagt of de huidige ploeg wel de regering
is om een diepgaand programma als dat van dhr. Eyskens uit te voeren. Weinig
geestdrift tenslotte omdat men zich kan afvragen of het midden van een legislatuur nu wel het ideale ogenblik is om een austeriteitspolitiek te voeren waarvan de lasten zullen voelbaar zijn v66r de volgende verkiezingen, de weldaden
echter pas nadien zullen duidelijk worden ... Enkele punten van grote urgentie blijken ook wel de voornaamste factoren te zijn geweest voor de goedkeuring, tenslotte, van de regeringsverklaring op 29 september in de Kamer, met
114E stemmen tegen 85 bij 2 onthoudingen, en op 5 oktober in de Senaat, met
91 stemmen tegen 58 bij 10 onthoudingen. Goedkeuring, waarvan niemand
zich het voorlopig en voorwaardelijk karakter ontveinsde, allerminst de EersteMinister zelf, die verklaarde dat het land pas in november a.s. voor de eigenlijke beslissing zou komen te staan.
L. Deraedt
-

Forum
Geloven en geloven
We vonden in Ruimte no. 8 --- een
nummer dat de aandacht verdient ^- een
korte beschouwing van L. C. Baas over
„Verlossingsnood". De schrijver vermeldt
een jeugdherinnering die hem ter ore
kwam. Een jongeman praat met zijn geestelijke raadsman, en zegt openhartig: „Ik
voel niets meer voor de Kerk". Eens was
dit — zo zegt hij verder r voor mij een
vertrouwde omgeving, die een gevoel van
veiligheid en geborgenheid gaf, maar nu is
dat voorbij. Men zegt dat de godsdienst
nodig is om te voldoen aan een diepere
nood van het hart, dat zij alleen de mens
verlossing kan doen toekomen. Het verlost-worden is blijkbaar wezenlijk in de
godsdienst. „Maar ik heb nooit de ervaring, dat ik door de Kerk verlost moet
worden uit een nood ....". De raadsman
antwoordt tenslotte hierop: „Je ziet het teveel als een kwestie van gevoel. Maar je
moet geloven dat je verlossing nodig
hebt".

Schrijver zegt dan nog dat zich hier
haast een machteloosheid van de zielzorg

uit, om met traditionele middelen sommige
jongeren nog werkelijk te ráken in hun diepere zieleleven. En wij voegen toe: ,,Inderdaad wordt hier eerlijk en duidelijk een
pijnlijk vraagstuk aangeduid, dat zeker
ook een grote rol speelt bij veel geruisloze
afval van de Kerk, die al lang gaande is en
nog steeds voortduurt. Want hoe vaak is
dit niet een gevolg van een langdurige negatief gerichte ontwikkeling, die niet tot
openlijke afval voert, maar tot geruisloos
uittreden — of beter gezegd: tot een simpel
constateren, op een gegeven ogenblik, dat
men buiten de Kerk gekomen is?"
Zeker speelt hier „machteloosheid van
de zielzorg" een rol; maar men is er o.i.
tegenwoordig wel eens wat eenzijdig toe
geneigd ook alle schuld aan deze zijde te
zoeken. Overigens vaak voor een deel als
gevolg van een zielzorger-houding als boven beschreven, waarbij een „formule"
wordt geboden voor zielebrood. En dat
geeft ontgoocheling, waardoor later de
overtuiging groeien kan dat „die zielzorg
ernstig faalt". Er is echter bij deze medaille

ook een duidelijke keerzijde: een moderne levenssfeer die de „verlossingsnood",
welke zeker in ieder mensenhart schuilt,
als het ware langzaam verdooft. Mede
door toedoen van Marxistisch denken en
streven, waarbij godsdienst tot opium voor
het volk werd verklaard, is er een technische en sociale ontwikkeling opgekomen
die in vele opzichten moet worden geprezen, maar tenslotte voert naar een maximum aan comfort en sociale verzekerdheid
in een moderne „welvaartsstaat". Wie
durft nog ontkennen dat dit zelf een nieu
we vorm van psychische verdoving met
zich kan meebrengen, waardoor de mens
zich veilig en gerust gaat voelen in een
kunstmatig „paradijs"?
Er zijn echter ook symptomen dat men
de leugenachtigheid van zulk een pseudo
luk begint te doorzien, óók in milieu's die
niets anders dan dit lijken te kennen. Want
het eindprodukt is hier vaak niet een hogere vorm van bevredigdheid, maar juist
diepe onbevredigdheid. Het voldoen aan
allerlei behoeften, die ver boven de noodzaak uitgaan, het wegnemen van direct
gevaar van armoede en onzekerheid voor
de toekomst, van ziekte en lijden ook in
vele gevallen, gaat vaak samen met een
opleven van sterke genotzucht en verslaafdheid aan allerlei prikkels. De „pro
bleemloze wereld" die men zich dacht te
bouwen verschaft werk aan een leger van
psychiaters die moeten proberen psychische . scheuren te hechten. Een land als
Zweden met zijn „rode" en grotendeels
verheidenste cultuur toont dit heel duider
lijk; ook is hier het percentage gevallen
van zelfmoord bijzonder hoog .... En
verder is daar de evidente angst van de
huidige mens temidden van zijn eigen
grootse scheppingen.
Zo toont zich bij een ontwikkeling, die
de reële verlossingsnood van de mens
tracht uit te schakelen, in de ontsporingen
hoe irreëel zulk een streven is. Het diepe
woord van Nietzsche wordt hier op paradoxale wijze bewaarheid: „Alle Lust will
Ewigkeit". De innerlijke ineenstorting, die
een opgedreven lust-streven tenslotte
noodzakelijk met zich meebrengt, vormt
hiervoor een onmiskenbaar bewijs. En het
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lijkt wel of een deel der mensheid eerst
door deze fase heen zal moeten gaan om
weer te komen tot besef van de eigen diepste ziele-noden, en weer rijp te worden
voor de vervulling hiervan in Christus.
Maar nu wij dit neerschrijven overvalt
ons ook een huiver om het „gemak" waarmee we dit „even" constateren .... Want
wat is dit, als we „Christus" zeggen? Is dat
het woord , want feitelijk was het vaak
niet veel meer dan dat — wat zijn diepe
inhoud grotendeels verloren had voor hem
die het uitsprak of thans uitspreekt? Inder.
daad. hoezeer is vaak „Christus" niet tot
een begripmatig gegeven geworden, een
rationeel passende sleutel op menselijke
problemen! Hoezeer niet in feite vaak het
begrip van „de Kerk", waarin de Christus
thans voortleeft: tot dat van een indrukwekkend historisch instituut met geestelijk
„etiket"! Zo dreigen ook de hoogste,
schoonste en diepste waarden af te slijten,
te worden „uitgehold" doordat we ze achteloos hanteren. Wél heeft God een groot
waagstuk ondernomen door zulke schatten
in zulke lemen vaten te bergen! Anderzijds
heeft Hij dit dan toch gewaagd, en zal dus
ook Zijn hulp ons niet ontbreken als we
ootmoedig en oprecht trachten in een vaak
„geverbaliseerde" sfeer weer diepere inhouden te ontdekken.
Dat geldt zeker ook voor „verlossing".
Om een eigen jeugdherinnering aan te voer
ren: ik herinner me hoe ik in mijn gymnar

siumjaren als door een gelukkige ontdekking — na het lezen van enkele passages
uit Augustinus' Belijdenissen — tot het inzicht kwam, dat „erfzonde" en „verlossing" geen abstracte gegevens zijn, maar
diep onze eigen persoonlijkheid raken, in
zijn volle concreetheid, en juist betrekking
hebben op reële zielenood en -angst die
ieder wel eens ondervindt. Ik beschouw
dit nog als een genade, want bij alle catechismusonderricht had ik dat als „begrippen" leren hanteren, en ook de vage indruk overgehouden dat men min of meer
„protestant" of „vrijzinnig" dacht als men
hier lette op subjectieve behoeften ... .
Maar is dit dan niet een eis van de eerste
orde bij alle godsdienstonderricht: de aansluiting te kunnen leggen tussen de waarheden des geloo s en behoeften van geest
en hart, zoals die werkelijk zijn?

Het Evangelie bevat hiervoor gegevens
genoeg. Maria van Magdala was vóór
haar bekering geen heiligenprentje, maar
een echte hoer zoals nu op de Walletjes
leven, en ná haar bekering zal ze ook niet
dadelijk heilig zijn geweest. Maar vanuit
haar eigen zonde-problematiek vond ze
toch de weg naar het Licht, door zich vol
geloof over te geven aan de Beminde, die
haar met volkomen zuivere liefde had ontmoet. Onder de apostelen waren opscheppers en lafaards, maar in eerlijk zondebesef en verlossings-behoefte konden ze
toch, in omgang met en overgave aan de
Meester, de weg naar Licht en Leven opgaan.
Natuurlijk: de Christus zelf trad in hun
leven binnen, en dit was een uitzonderlijke
genade. Maar Hij heeft ook gesproken
over de voorrechten van hen die niet zagen en toch geloofd hebben, en dat om
juist óns te bemoedigen. Wel mag men
vragen dat ieder, die over Geloof en de
zaken des Geloofs spreekt, op een of andere wijze op de Meester lijkt. Hij zal eerst
moeten „payer de sa personne": dan zal de
jeugd van onze dagen, hoe onverschillig en
kritisch die zich vaak moge voordoen, toch
worden „geraakt". Als ze maar zien dat er
behalve een „geloven" volgens het boekje
ook een „geloven" bestaat dat heel de levende mens met zich meevoert tot bovenmenselijke hoogte.
M. Bruna

Duitse katholieke jeugd en
„Sowj etzonale terminologie"
De veelvuldige en vaak onoplosbare
problemen waartoe de verdeling van het
Duitse vaderland aanleiding heeft gegeven, zijn niet alleen van economische, fi
nanciële of commerciële aard, doch met de
toevloeiing van steeds nieuwe vluchtelin
gen uit het Oosten slibt in het Westen
zelfs zuiver taalkundige afval mede aan.
Aan gene zijde van de Vorhang dreigt
bij de Oost-Duitse jeugd een eigen natio
naal bewustzijn te ontstaan, waarvoor de
S.E.D. (Sozialistische Einheitspartei
Deutschland) natuurlijk duchtig de trom
roffelt. Volgens schattingen van publicisten vorig jaar zouden 10 à 15% van de
arbeiders en 20% van de jongeren in Oost-
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Duitsland hierdoor reeds aangetast zijn.
Wie zal echter uitmaken of het hier gaat
om ideologische „bekeringen" ofwel om
machtsopportunistische berekeningen.
Dat het Oosten eenzelfde taal spreekt
als het Westen, wordt door de S.E.D. in
deze ideologische strijd als een machtig
psychologisch wapen aangewend. Slaagt
de Volksrepubliek erin om de Duitse taal
met haar communistische ideologie te kleur
ren, om neologismen te smeden welke deze
ideologie in de taal zelf einheimisch maken, of om onder bestaande woorden en
termen een geheel andere semantiek te
schuiven, dan wordt door middel van een
nieuwe taal de communistische leer opger
drongen. Ook Hitler smeedde zulke Doppelganger: zijn beroep op „Gott" en „gottr
liche Vorsehung" bedoelde een heel andere wereldbeschouwing dan de christelijke.
De westerse jeugd is zich helder van dit
gevaar bewust. Zelfs bij vriendschappe~
lijke besprekingen tussen jeugdgroepen
van Oost en West verstaan zij elkaar niet
meer helemaal, zij spreken langs elkaar
heen, gebruiken dezelfde woorden met een
heel andere, soms zelfs tegengestelde bedoeling. De grap wordt dan ook verteld
van de jonge man die zich bij de S.E.D.
aanbiedt voor een baantje als vertaler en
op de vraag hoeveel talen hij beheerst,
antwoordt: Deutsch, nur Deutsch! Reeds
zijn er lexica in omloop, nog wel in 2
Bande. over Oost-Duitse terminologie,
zoals gebruikelijk in S.B.Z. (Sowjetisch
Besetzte Zone) d.i. in Polnisch Verwaltete Ostgebiete, in Sowjetisch Ostpreusr
sen, in Sowjet Sektor Berlin.
Een duidelijk voorbeeld van de spraakverwarring ligt al in het woord Volksdec
mokratie: voor 't Westen 'n tautologie als
volks volksbeheer, voor 't Oosten eenvou
dig het totalitair dwangregiem sedert 1945
door de Sovjets opgedrongen. Andere
voorbeelden zijn: ;Sozial~Demokratie (in
het Oosten zoveel als verraad aan Marx
en Lenin), vrije verkiezingen (in het Oosten verkiezingen op één enkele toegelaten
lijst) . Nog dieper taalverschillen ontstaan
waar het Oosten in zijn pers en publikaties allerhande nieuwvormen gaat invoeren als b.v. Westler, Intelligenzler, Neuer
rer, Stahlwerker, Hochöfner. Het gerecht
,
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onder ideologische dwang heet in het
Oosten Gerechtigkeit, menselijkheid en
vrede zijn er synoniem van sozialistischer
Friedenswille en sowjetischer Humanis
mus. Neologismen met het achtervoegsel
ismus worden er bijzonder graag aanger
wend in de met pejoratieve gevoelswaarde belaste benamingen voor anti-sovjetische geestesrichtingen: Revisionismus,
Inhaltismus, Banditismus, Revanchismus
(dit laatste bedoelt de zeer vreedzame
heimwee-aspiraties van de miljoenen met
geweld Vertriebene uit Schlesien, Sudetenland enz.) . De West-Duitsers zijn
vooral ontstemd over de directe invloed
van de Russische taal b.v, in het drukke
gebruik van het sterk ontkennende voorvoegsel ,,Un" als in Undemokratisch, Unkonkret, Unkühn, eine Unzeitschrift, eine
Nichtplanerfüllung.
Tegen deze immer voortschrijdende
taalverwildering hebben de Duitse katholieke jongeren op hun landdag in juni 11.
luid geprotesteerd. Zij wezen op de tegenstelling tussen enerzijds het onbeduidende
spraakverschil in het gehele Duitse taal~
gebied (Oostenrijk, Zwitserland, Luxemburg en Elzas-Lotaringen) en anderzijds
de systematisch doorgevoerde taalafwijr
kingen in Duitsland zelf, en brandmerken
deze taalverwarring als een verraad aan
de zaak der Duitse vrijheid en eenheid.
Zolang niet alle Duitsers vrijheid van
handelen en spreken hebben verworven,
blijft voor deze jeugd de westerse Bonds~
republiek de enige vesting en de laatste
toevlucht voor alle positieve waarden van
de Heimat, voor het vrije recht en alle
vrij politiek streven. Alleen de Bondsre~
publiek vertegenwoordigt in de kring der
vrije volken het echte Duitse vaderland.
Dientengevolge verwerpt de jeugd de
door de Russen met opzet ingevoerde en
verwarrende benamingen als: die beiden
deutschen Staaten of die zwei Deutschen
Teilstaaten of die Deutsche-Demokrati~
sche Republik (D.D.R.) . Vooral deze
laatste benaming is voor de westerse
jeugd een grove leugen: het sovjetbezette
gebied is noch Duits, noch democratisch
noch republikeins, maar alleen een stuk
gekneveld Duitsland waarvan de bestuurders nooit vrij gekozen zijn door het Duitse volk.

194

BOEKBESPREKING

De jeugd betreurt het dat thans reeds
woorden als nationaal, vaderland en vrede van hun traditionele vrijheidsgedachte
beroofd, verdraaid worden tot begrippen
die niets anders bedoelen dan anti-wesr
ters, totalitair, volksdemocratisch. Zo
spruiten ook de benamingen Oost-Duitsland, Oost-Zone beide duidelijk genoeg
uit de zorg om achter het gordijn een geheel nieuw Duits vaderland op de kaart
en in de harten te situeren. West-Duitsland zal nooit het recht verzaken om
alleen in naam van het gehele Duitsland,
maar dan een vrij en verenigd Duitsland,
te spreken.
Noch de Regering in de westerse
Bondsrepubliek, noch een groot deel van
de pers, noch radio, noch T.V. in het
Westen zien voldoende het gevaar in van
hun taalonverschilligheid; zij werken er
onwillekeurig aan mee om in het bezette
gebied, op de lange duur
en daarop
rekenen de Sovjets — een spreekgewoonte aan te kweken die het familiegevoel
van het ene Duitse vaderland stilaan zal
verwoesten. De westerse jeugd vraagt
r--

dan ook dat de betrokken instanties hun
vocabularium zouden herzien.
Heel duidelijk is deze jeugd meer beducht voor het ontstaan van een afwijkend nationaal bewustzijn dan voor lou-ter taalvervalsing. De eenheid van taal
zal steeds luider spreken in het Duitse gemoed dan enkele neologismen of semantische verwringingen ten dienste van een
vreemde ideologie. De Muster-Aussprache, spraakkunst en spelling liggen in het
Duits zo griindlich vast dat een taalscheiding of zelfs een spellingverwarring als
bij ons tussen Noord en Zuid, hier tot de
onmogelijkheden schijnen te behoren. Een
gelukkig verschijnsel is het evenwel dat
de katholieke jeugd zo nadrukkelijk de
eenheid van beschaving, van levensbeschouwing en geloof tussen West en Oost
wil bevestigen: de bindende kracht van
hun aller christendom. Waar is, wat een
Engels publicist eens schreef: een verknocht en verzwakt volk is als een kankerlijder: beiden spreken over niets anders nog dan over hun kwaal.
J. Keunen

Boekbespreking
GODSDIENST

oecumenische ingetreden. Hij ziet de
moeilijkheden en verschillen uiterst scherp

POL, Prof. Dr. W. H. van de, Het getuigenis van de reformatie. — Romen &
Zonen, Roermond, Maaseik, 1960, 280
pp., f 15,50.
Bij zijn vele geschriften over het Protestantisme heeft de Nijmeegse professor
een nieuw gevoegd, dat bovenstaande
titel draagt. Hij wil hierin zin en bedoer
ling van het protestantisme, van de reformatie liever, van binnen uit blootleg~
gen, zich zelf laten uitspreken en manifesteren. Wat wilde en bedoelde en hoe
zag zich de reformatie? Van de Pol is wel
de aangewezene om zulk een boek te
schrijven, door zijn verleden zowel als
door zijn studie. Met even grote objectir
viteit als welwillendheid plaatst de schrijver zich tegenover, neen in zijn onderwerp. Een kwart eeuw geleden kon zulk
een boek nog niet geschreven worden.
Maar wij hebben het polemische tijdperk
verlaten, aldus de schrijver, en zijn het

en waarschuwt telkens de al te irenisch
gezinden voor simplificaties. In een laatste hoofdstuk spreekt van de Pol zich
uit over de huidige uitzichten en mogelijkheden der groeiende oecumene. Het is
een boek dat zowel door protestanten als
katholieken zal gewaardeerd worden, een
voortreffelijke bijdrage tot onderlinge
toenadering. J. van Heugten
Pastorele Cahiers nr. 2 o.r.v. Mr. L. C.
Baas e.a. Geloof en Leven in de Kerk door
J. M. HUYTS. ~ Landelijk centrum voor
Katholieke Actie, Paul Brand, Hilversum,
1960, 294 pp., f 7.90.
In „Pastorele Cahiers" is een tweede cahier verschenen, getiteld: Geloof en Leven
in de Kerk. Beschouwingen over de godsdienstige situatie onder de katholieken in
Limburg. Aanleiding tot deze studie is de
toenemende onkerkelijkheid die in het bovengenoemde gebied kan worden waarge-
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nomen. Het onderzoek dat de vorm heeft
gekregen van een persoonlijk rapport is
gebaseerd op interviews met vooraanstaande katholieken aan de hand van een
bepaald aantal welgeformuleerde vragen.
Deel 1 bespreekt o.m. de aard en de
betekenis van de onkerkelijkheid, het liturgisch leven, het zondebesef, het gebed.
Duidelijk blijkt dat bij de gezagsverhouding en de huwelijkssituatie zich de vervreemdingsverschijnselen toespitsen ten
aanzien van het traditionele patroon van
het kerkelijk leven. In het tweede deel
wordt bijzondere aandacht besteed aan
gezin, school, werk, vrije tijdsbesteding en
organisatieleven, alles in samenhang met
het geloofsleven. Het is te begrijpen dat
bij een peiling van de godsdienstige situatie de priester zelf een brandpunt vormt
van belangstelling in het gesprek. Vandaar dat in het boek ook --- en dit in het
derde deel . - gesproken wordt over de
zielzorger, het probleem der roepingen en
de opleiding. Vooral dit laatstgenoemde
aspect zal de verantwoordelijken op de se-minaries — en vooral hen die modern denken .-- bijzonder interesseren. In het laatste deel, getiteld „Naar een nieuw christen
lijk mensbeeld" worden enkele grondgen
dachten die in het hele onderzoek aan te
wijzen zijn, duidelijker omschreven. Volgt
een nabeschouwing en de vragenlijst die
bij dit onderzoek is gebruikt. Het boek, dat
een duidelijk inzicht geeft van de problematiek van de godsdienstige beleving in
het algemeen, is vooral hierom zo waardevol dat het gebaseerd is op een directe
confrontatie met de praktijk. J. v. Lierde
COOL, Anicetus, O.F.M., Priester voor
100 procent. Kijkjes naar binnen voor een
schoner en rijker priesterleven in deze
tijd. le deel. — Desclée € Cie, Doornik,
1960, 364 pp.
Eenvoudige lectuur ter overweging, gebaseerd op de priesterlijke ervaring van
de zeventigjarige retraiteleider, gestof-

feerd met een variëteit van schriftuurtekr
sten en afgewisseld met bekende gebeden
en met gedichten van Gezelle.
J. De Roeck
WALLE, A. R. van de, God die mijn
jeugd verblijdt. , Beyaert, Brugge, 1960,
120 pp., 6 pl., Fr. 55.

Deze beschouwingen van een theoloog die
jong van hart gebleven is, en blijk geeft
van een prijzenswaardige pastorale bekommernis, betreffen de religieuze proble.
matiek van de moderne jeugd: oprechtheid, vreugde, deugd, liefde, lichaam en
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ziel, godsdienst. Ze zijn raak geschreven,
gaan de moeilijkheden niet uit de weg, en
geven een vaste leiding. Het enige wat ons
stoort is dat God nogal eens op het bankje
van de beschuldiging moet gaan zitten, al
treedt de schrijver dan op als een ber
kwaam en geestdriftig verdediger.
F. De Graeve

KOPER, O.F.M., Rigobert, Das Weltversndnis des hl. Franziskus von Assisi, eire Untersuchung " er des „Exivi
de Saeculo" (Franziskanische Forschungen, heft 14) . -- Dietrich-Coelde-Verlag,

Werl, Westfalen, 1959, 17 X 23,5, 156
pp ., D.M. 12.
Er is nog altijd een controverse gaande,
omtrent het eigenlijke levensideaal van
St.-Franciscus. Volgens S. ligt de oorsprong van deze tegenstelling van opvat,

ting in het feit, dat men te weinig aandacht heeft besteed aan de woorden uit
Franciscus' Testament: „Et postea parum steti et exivi de saeculo". Bedoelt
hier Franciscus alleen maar zijn „beker
ring" aan te geven of stelt hij door deze
woorden de stichting van 'n kloosterorde
voorop? Om licht in de controverse te
brengen en de tegenstelling op te lossen,
onderzoekt S. de betekenis van de woorden: „saeculum, mundus, terra" in de geschriften van de H. zelf, in die van zijn
eerste volgeling Broeder Aegidius en in
die van zijn eerste biograaf Thomas van.
Celano. Uit deze zeer nauwkeurige onderzoekingen komt S. tot de voorzichtige
conclusie, dat „exire de saeculo" bij
Franciscus voornamelijk de betekenis
heeft van weggaan van alles dat afleidt
van God, het herstel van het zuivere

Evangelie, eerder dan het stichten van
een kloosterorde. In het tweede deel van
zijn studie toetst hij dan deze conclusie
aan het geheel van Franciscus' ,,theologisch" denken. En ook uit dat onderzoek
blijkt dat schrijvers opvatting over het
„exire de saeculo" daarin het beste past.
In een derde onderdeel laat hij dan zien
dat het „exire de saeculo" de grondvorm
is van het franciscaanse leven, nl. het
leven volgens het Evangelie en Franciscus' pelgrimsideaal. P. Grootens
JAMES, E. 0., The Ancient Gods. -

Weidenfeld 6 Nichelson, Londen, 1960,
360 pp., 85 ill., geb. sh. 42.
Dit boek, het eerstverschijnende van een
groots opgezette reeks, waarin de godsdienstgeschiedenis in haar geheel zal wor.^
den behandeld, werd geschreven door de
„general editor" van de reeks, Professor
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James. Hij heeft, met de grondigheid die
men uit zijn vroegere werken kent, een
synthese geleverd van al wat de moderne
godsdienstwetenschap weet over de religies van Mesopotamië, Egypte, Griekenland en Klein-Azië, van de vroegste prehistorische evidentie tot het begin van de
christelijke tijdrekening. Na in enkele rake
trekken het ontstaan van de oude beschavingen van het Nabije Oosten te hebben
geschetst, met de eerste godsdienstige verschijnselen, behandelt hij achtereenvolgens
alle grote themata van die religies, vooral
in hun cultisch aspect: de verering van de
Moeder-Godin en de jonge god, het sacrale koningschap, het religieuze vieren
der seizoenen, de dodencultus, de kosmologie, waarzeggen, sterrenwichelarij en
profetie, en het dualisme. Een laatste
hoofdstuk wijdt hij aan de ontwikkeling en
de verspreiding van de godsdiensten van
het Nabije Oosten. Het is een werk van
grote wetenschappelijke allure en van
nauwkeurige informatie, meer continentaal
van strekking dan Engels. Het is goed geillustreerd en voorzien van een uitstekende bibliografie, noten en een uitvoerige
index. F. De Graeve
SEMMELROTH, 0., Vom Sinn der Sakramente. — J. Knecht-Verlag, Frankfurt/M., 1960, 118 pp., geb. D.M. 6.50.
De hele theologie van de sacramenten
samenpersen in een brochure van nauwe.
lijks honderd bladzijden, en bovendien
voeling houden met al de aanverwante
vragen en opwerpingen die de moderne
mens zich stelt, is een gewaagde onderneming. Semmelroth brengt ze in wezen
tot een goed einde; zeer veel van wat hij
in zijn grotere werken breedvoerig be
handeld heeft, is in deze vier voordrach~
ten tot een overzichtelijk, goed sluitend
geheel samengebracht. Maar de thema's
blijven te zeer tot een schematisch geraamte beperkt; het meetrillen van de
vele harmonieën werd uitgeschakeld en
het boekje mist de volheid van klank die,
overtuigt en meesleept. L. Monden
r

LALLEMANT, Louis, Vie et doctrine
spirituelle, éd. Fr. Courel (Coll. Christus,
3 — Textes). .-- Desclée de Brouwer,
Brugge, 1959, 406 pp., ing. Fr. 120.
De collectie „Christus" staat met dit boek
volop in de actualiteit. Het is zoals met
alle voorlopers ook hier het geval, dat de
auteur pas volledig begrepen wordt wan~
neer de omstandigheden zijn leer als het
ware noodzakelijk maken. Met de Secur
liere Instituten is leerstellig in de Kerk

deze positie definitief goedgekeurd dat
het apostolaat geen bijzaak is, maar zelf
een contemplatieve daad wordt. Geen
apostolaat uit de contemplatie maar een
contemplatie in het apostolaat is de eigen
weg van de moderne apostel. Er was een
lange evolutie in de Kerk nodig om van
het monastisch gebed weer te komen tot
de eenheid van de liefde tot God en de
liefde tot de zielen in de apostolische
daad. Daarom is dit boek actueel. Het
kan nuttig zijn voor godgewijden in de
wereld, voor priesters en leken.
J. Beyer, S.J.
BACHT, S.J., H., Die Tage des Heren, III
Teil: Sommer-Herbst. — Verlag Josef
Knecht, Frankfurt am Main, 1960, 363 pp.,
D.M. 6.80.
Met dit derde deeltje is Bacht's gebedenboek volledig; even verzorgd en prettig
hanteerbaar als de vorige, bevat het evenwel anderhalf maal zoveel teksten: voor
alle zondagen vanaf Drievuldigheid tot en
met de laatste na Pinksteren en ook 35
van de voornaamste heiligenfeesten. De
gedane keuze uit de ascetische en mystieke schrijvers van alle eeuwen is zonder
meer voortreffelijk en nooit wordt men
voldoende verzadigd door de rijkdom en
diepte van het gebed van de Kerk zoals zij
het ons voorbidt: het blijft niet een uitzonderlijk voorrecht van contemplatieve
zielen, maar de dagelijkse opwekking tot
gesprek met God die de moderne mens nodig heeft. H. Leuridan
MICHELET, M., Demain c'est dimanche.

Edit. St.-Paul, Fribourg-Zw., 1959,
Dit boek heeft er ons eens te meer van
overtuigd hoe moeilijk het is de zondagsliturgie een heel jaar lang toe te lichten;
het geeft namelijk „courtes lectures" voor
al de zondagen en 25 heiligenfeesten.
Steeds aangrijpend en zeker fundamenteel
religieus, in een beeldrijke taal geschreven
en als aanzet voor verder nadenken bedoeld, bevredigen deze bladzijden echter
maar tendele. De Schriftcitaten worden
zonder enige verwijzing aangehaald. De
beschouwingen zijn nogal eens te ver van
de hoofdgedachte van het feest verwijderd
(Pasen b.v.) ; het uitgangspunt is dikwijls
de negatieve kant van het menselijk bestaan, zodat de toon bijna aggressief wordt
en zeker te moraliserend; de bondigheid
van de opeenvolgende gedachten belet
soms de rustige uitdieping ervan met als
gevolg een vereenvoudigend schematise
ren. H. Leuridan
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LITERATUUR
TEIRLINCK, H., Dramatisch Peripatetikon. -- Uitg. Ontwikkeling, Antwerpen,
1960, 280 pp., ing. Fr. 135.
In de half-dialogerende, half-lyrische mijmerende toonaard die de reeds uit zijn
Wijding voor een derde geboorte kennen,
heeft S. nog maar eens zijn persoonlijke
opvattingen over het toneelprobleem neergelegd. Sedert hij in 1909 in Vlaamsche
Arbeid uitvoerig over Gordon Craig refer
reerde, schijnt, tesamen met Appia, deze
figuur hem niet meer te hebben losgelaten.
Er is ondertussen, ook theoretisch, veel
gebeurd en het heeft er alle schijn van dat
S., die zich bij zijn overige werk een glibberige persoonlijkheid met een fijne neus
voor het modepalet toonde, op theatergebied stoer aan zijn jeugdinzicht heeft vastgehouden. Het blijft een onbescheiden
vraag of deze halsstarrigheid louter overtuiging is, waardoor hij zich geroepen
voelt deze gesynthetiseerd en in een lang
leven steeds verder uitgediept, aan de opmarcherende generatie mee te geven, dan
wel of het hele boek alleen maar gecomponeerd werd om zichzelf nog eens de gefunr
deerdheid van dit toneelcredo voor te
houden. De van de hak op de tak springer
rij uitgezonderd, doet deze artistieke bekentenis sympathiek aan, daagt voortdurend uit tot controverse of tot bemerkingen in de rand (wat een onbenullig boek
nooit doet) , maar roept, naast een diep
respect voor de kordate vasthoudendheid
van de auteur, toch een heleboel vraagtekens op of het optimisme en het vertrouwen in de nakende overwinning van zijn
ideeën wel voldoende verantwoord zijn.
C. Tindemans
LANCKROCK, R., Enquête over enkele
aspecten van het letterkundig leven in
Vlaanderen, .-- Uitg. O. Eigen Beheer,

Groeningestraat 8, Gent, 1960, 32 pp., Fr.
35.
R. L. publiceert het resultaat van 88 inzendingen, die binnenkwamen op 300 omzendbrieven van zijn enquête. De antwoorden komen grotendeels van Vlaamse
auteurs en gaan over allerhande artistieke
problemen. De inleiding en verantwoording van de brochure bewijzen hoezeer R.
L. zich bewust is van de onvolmaaktheden
van zijn methode. Daarom zou het inderdaad wenselijk zijn het hele onderzoek
maar eens over te doen volgens de regels
van het spel. Het lezen van de resultaten
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is een pijnlijke onderneming: er is in
Vlaanderen nog veel bitterheid en de remming door minderwaardige gevoelens
weegt er zwaar. Als deze vicieuze cirkel
ergens moet doorbroken worden, dan is
het bij onze auteurs zelf: volgens de inzenders is alles in het buitenland rooskleurig
(wat een twijfelachtige bewering is) .
Maar gesteld dat het zo was, en omdat zij
het zo willen zien, waarom is er dan geen
spoor van initiatief en positieve wending
in hun voorstellen te bekennen? Kritiek is
heilzaam, zelfkritiek nog meer, maar op
voorwaarde dat zij geen verkapt negativisme of verbloemde zwartkijkerij verbergt. Ondertussen blijft het de vraag in
hoever 88 auteurs een betrouwbare tolk
van de 220 anderen kunnen zijn.
M. De Wachter
ROSSEELS, M., Oosters Cocktáil. .-N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
1960, 238 pp., geïll., Fr. 65.
Een reeks reportages, hoofdzakelijk over
Japan, die bekroond werd met de prijs van
de Vlaamse journalistenclub. Hoog kunnen we het peil van deze beschouwingen
niet noemen: ze dragen al te zeer het stempel van een vluchtige vertrouwdheid met
de zaken, en van een overhaaste compositie. Maar het werkje leest erg makkelijk,
en, waar de schrijfster haar nogal persoonlijk gevoel voor humor weet te temperen,
kan het beslist amuseren. F. De Graeve
Die Quadratbiicher. 1. SYLVANUS, E.,
Korczak und die Kinder. 4. Er "r mir,
Liebe. 5. HOBOKEN, E. van, Die Brücke
bewegt sick. 7. FRISCH, M. Schim. 8.

VADIAN, J., Hahnenkampf oder Hennen
im Laufgitter. 12. ANDERSCH, A., Der
Tod des James Dean. (Hortulus, illustrierr
te Zweimonatschrift für neue Dichtung.
Nrs. 37, 39, 42, 43) .— Tschudy-Verlag,
St.~Gallen, 1959, geïll.
Het Zwitserse jongerentijdschrift hortulus
heeft zijn huisauteurs geïllustreerd met een
serie bibliofiel verzorgde werkjes, waarvan de verscheidenheid niet altijd een
waarborg voor degelijkheid biedt. Het be,langrijkste daarvan is nr. 1. De geschiedenis van de Poolse dokter Korczak, die zijn
Joodse weeskinderen op hun laatste tocht
uit het Ghetto vrijwillig vergezelde, leverde E. Sylvanus het voorwendsel tot een
indringende meditatie in toneelvorm over
de schuld van het Duitse volk. De epische
handeling brengt twee protagonisten naar
voren: de individuele dokter en de anonie
me Duitser. Menselijk wint het de dokter
omdat hij ons duidelijk tonen kan hoe de
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persoonlijke levensrichting door het brutaalste ingrijpen niet noodzakelijk verstoord wordt. Dramatisch echter wint het
de officier, omdat hij de enige is die door
situatie en dialoog een conflict ondergaat.
De vormgeving wijkt af van wat we gewoon zijn de normale te noemen. Vier
acteurs bepraten enkele aspecten van het
verhaal en raken bij pozen zo erg opgewonden dat de verteller verplicht is tussenbeide te komen. Bewust ontwijkt S. de
synthese. Slechts bepaalde elementen wil
hij releveren, en het geheel blijft nuchter,
zonder spektakelallure, zonder epische climax, zonder tendens. De obsessie van het
avantgardeformalisme valt weg; de dramatiek ligt essentieel, niet in de psychologische geografie der geïnteresseerden,
maar in de individuele nawerking bij elke
toeschouwer. C. Tindemans
MANN, Otto, Geschichte des deutschen
Dramas. -- A. Kr► ner-Verlag, Stuttgart,
1960, VIII-638 pp., geb. D.M. 15.—.
KNUDSEN, Hans, Deutsche Theatergéschichte. •-- A. Kröner-Verlag, Stuttgart,
1959, 455 pp., 44 pl., geb. D.M. 13.50.
In deze reeks „Taschenausgaben", bedoeld voor historisch waardevolle werken
naast wetenschappelijke compendia, vullen beide geschiedenissen, elk met zijn specifiek onderwerp, elkaar prachtig aan. De
literairhistoricus Prof. Mann, die reeds in
zijn monografieën over Schlegel en Lessing en de verzamelbundels over de 20e
eeuw en het expressionisme bewezen heeft
tot de scherpzinnigste essayisten van het
huidige Duitsland te behoren, hérbeleeft
iedere periode. Altijd kernachtig, wijkt hij

niet af naar de encyclopedische opsomming of het simpele aaneenrijgen der generaties. Voorop komt altijd de ideologische
essentie van de ruimte rondom een auteur;
zo vormt ieder kapittel een diepgaand
fragment cultuurgeschiedenis, geïllustreerd
door de theaterproduktie van een bepaald
dramaturg als exponent van zijn tijd. Ieder
afzonderlijk schrijver wordt niet doorgelicht in de volledige gamma van zijn bedrijvigheid, maar aan de hand van de
voornaamste specimina worden zijn persoonlijkheid, zijn methode, zijn belangrijkheid uitdrukkelijk ontleed. Hieruit volgt
dan het positieve resultaat voor later, zodat elke conclusie wipplank wordt naar
het volgende hoofdstuk. De toneelkundige
Prof. Knudsen heeft zijn collegedictaten
bijeengebracht tot een gebonden overzicht,
dat oriëntering en verdieping toelaat. De
aanvangseeuwen worden uiteraard panoramisch overlopen, waarna hij geleidelijk

overschakelt op schouwburgen, repertorium, scène, speelplan en, bijzonder uitvoerig, het decor. Bij de opkomst van het
Duitse nationale theater, valt het zwaartepunt op bepaalde centra, waar theater
plus directeur samen één artistiek geheel
uitmaakten: Weimar~Goethe, DusseldorfImmermann, Wenen-Laube, e.a. Ondanks
deze rijkdom is S. alleen al door de plaatsruimte verhinderd de 19e en 20e eeuw
rechtvaardig voor te stellen, maar Prof.
Mann's analyse vult hier geestelijk de materiële leemte aan. Toch blijft dit belangrijke boek daardoor eerder een aanloop
tot een meer uitgebreid definitief standaardwerk. Beide werken sluiten met een
uitvoerige bibliografie. C. Tindemans
KESTING, M., Das epische Theater (L[rban Bucher nr. 36), --- W. Kohlhammer
Verlag, Stuttgart, 1959, 160 pp., D.M.
3.60.
IHERING, H, Bertolt Brecht und das
Theater (Reihe Bühne und Film nr. 13) .
— Rembrandt-Verlag, Berlin, 1959, 31
pp., 65 foto's, D.M. 4.80.
Voor velen zijn B. Brecht en het epische
toneel synoniemen. Deze vereenzelviging
heft S. definitief op, terwijl ze naar de
kern van het nietaristoteliaanse drama tast
en toch de hernieuwende tendensen van
Brecht volle krediet toekent. Vooraf worden de hedendaagse opvattingen over de
esthetica van het drama tegen elkaar uitgespeeld, waarbij, in tegenstelling tot de
verder behandelde internationale schaar
van dramaturgen, de horizon beperkt blijft
tot de Duitstalige theoretici. Uiteraard
vluchtig, maar essentieel rechtvaardig,
doorkruist S. de toneelgeschiedenis vanaf
de Grieken tot de 19e-eeuwse baanbrekers
van Büchner tot Pirandello. Telkens cirkelt het probleem van de vormgeving rond
de boodschap van de inhoud; misschien
missen we hier het naturalisme, dat met
zijn beruchte „tranche de vie" toch ook
tendensbewust plande door middel van
een opeenstapeling van episoden (cfr. G.
Hauptmann Die Weber en onze Heyermans) . De vooropgestelde thesis, dat het
epische drama uitgaat van een bewust verbreken der uiterlijke wetten om op die
manier een sterker geprononceerde objectiviteit te bereiken, wordt dan nagegaan
door de zowel ideologische als scenische
analyse van Brecht, Claudel, Wilder, Williams, Lorca, Schehadé, Beckett, Ionesco
en Adamov. Als onvolgroeid en slechts
spectaculair worden Miller en Zuckmayer
afgewezen. Dit „Taschenbuch", dat met
veel bronnenopgaven verdere uitdieping
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mogelijk maakt, levert een Duits bewijs
voor W. Peters' opmerking (Streven, juli
1960, p. 958) dat deze goedkope reeksen
niet noodzakelijk Normalverbraucherpeil
nastreven. H. Ihering schetst een vriendenportret. Wist Kesting met vaste hand de
politieke en ideologische basis voor
Brechts vormvernieuwing aan te duiden,
dan legt deze criticus nadruk op de mens
en de theaterman. Door de vertekening,
die een vriendendienst met zich meebrengt,
slaagt hij erin dit door Brecht opzettelijk
voor een bepaald publiek geschreven didactisch toneel --- bij andere auteurs doorgaans met strenge vinger aangeklaagd .--aanvaardbaar te maken als een daad van
geloof zowel in zichzelf en in zijn levensbeschouwing als in het medium toneel.
Verrassend duikt hierbij de verwantschap
op, naar geest en techniek, met de vroegchristelijke toneelexperimenten. Het boekje
krijgt documentaire waarde door de talrijke premièrefoto's. C. Tindemans
HOLMSTROEM, R., Het geslacht bd.
mark, vert. Piet Schepens. r Viking,
Gent, 1960, 304 pp., geb. Fr. 110.
„De geschiedenis van Jonas Oedmark",
dat in 1944 verscheen in een vertaling
van Piet Schepens, wordt hier heruitgegeven onder een gewijzigde titel, die beter
het onderwerp dekt — het verhaal strekt
zich inderdaad uit over drie generaties r
en door zijn gelijkenis met de Gulbransentrilogie ook een commercieel gunstiger
klank heeft. Het werk ligt geheel in de
lijn van de klassieke skandinavische heimatliteratuur; meer dan in de diepte of
tragiek van innerlijke conflicten zoekt het
de epische grootsheid te bereiken door
een accentueren van het uiterlijk ongewone en door een dialectiek van schuld,
genade en straf, die alleen uiterlijk nog
iets met het christendom gemeen heeft.
De vertaling is keurig. L. Monden
PRAWER, S. S., Mörike und seine Leser.
-- Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1960,
155 pp., D.M. 11.
„Versuch einer Wirkungsgeschichte"
luidt de ondertitel van dit boek, waarmee
de auteur bedoelt een overzicht te geven
van de indrukken en reacties, die het werk
van de dichter gewekt heeft sinds het verschijnen daarvan. Hierbij treedt niet
slechts de figuur van Mörike steeds helderder naar voren, doch ook de eigen
aard der perioden, waarin hij met sympathie ontvangen of afgewezen werd. Een
belangrijke studie voor vakmensen en zich
voor Mörike bijzonder interesserenden.
J. van Heugten
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International modern plays, edited with
an introduction by Anthony DENT. ~
Everymán's Library, no. 989, London,
1960.
„Everyman's Library" bezit een opmerkelijke serie „volumes of plays". Zojuist
is er een nieuwe uitgave verschenen van
een bundel waarvan de eerste druk in
1950 het licht zag. Dit boek bevat vijf
Europese toneelspelen die hun waarde
op de planken bewezen hebben, maar
eveneens geschikt zijn om „in koele
bloede" te lezen. Het zijn moderne sper
len in de zin dat zij minstens een sterke
invloed hebben uitgeoefend op ons he
dendaags toneel. Lady Julie van August
Strindberg als het typerend spel voor
het naturalisme. Heel het voorwoord .-manifest van het naturalisme r werd
mede opgenomen. Hannele van Gerhart
Hauptmann, een droomspel tegen naturalistische achtergrond. The li fee o f the
insects van Karel en Josef Capek, het
befaamde allegorische, poëtische werk.
The inf ernal machine van Jean Cocteau
als specimen van de parafrase op een
klassiek gegeven. The mask and the face
van Luigi Chiarelli, een sociale comedie,
conventioneel maar op een bijzondere
wijze. Natuurlijk blijft een keuze als deze
tamelijk willekeurig, hetgeen niet kan
beletten dat de bundel interessante lectuur biedt van spelen die anders moeilijk bereikbaar zijn. Aan de vertaling is
veel zorg besteed. H. Veugelers
POWELL, Anthony, Casanova's Chinese Restaurant. r Heinemann, London,
1960, 229 pp., 16 sh.

Deze roman is het vijfde deel in het seriewerk The Music of Time (zie Streven, jrg. XI, deel II, juli 1958, pp. 940945) . Vier episoden worden aan het
lange vervolgverhaal toegevoegd; deze
leiden ons allen de jaren dertig binnen,
waarin de leeghoofdige en leeghartige
leden van een in verval geraakte aristocratie wat zin en inhoud aan hun leven
willen geven door belangstelling voor
hyper-moderne kunst en kunstenaars,
door wat te flirten met eenheidsfront en
communisme, door het experiment van
de echtscheiding, met als begeleidend
verschijnsel toenemende verveling, de
drank, en in één geval de zelfmoord.
We ontmoeten de hoofdpersonen uit de
voorgaande delen; de milieu-schildering
is briljant, en de tijdgeest uit de dertiger
jaren, licht geschetst tegen de achtergrond van de Spaanse Burgeroorlog, is
bijzonder evocatief. Het is een lichte ro-
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man die zich gemakkelijk laat lezen, en
tegelijkertijd is het een boek van dodelijke ernst om het in zwijgen gehulde,
maar daarom niet minder duidelijk hoorbare, oordeel over dit milieu in die jaren.
We verwijzen verder naar het hierboven
vermelde artikel. W. Peters
LEVI, S.J., Peter, The Gravel Ponds.
Poems. — Choice of the Poetry Book Society, London, 1960, Andre Deutsch, 10 s.
6 d. net.
Deze dichtbundel munt uit door fijnzinnige
woordkeus, beeldende en klankrijke versificatie, tot in details verzorgde opbouw.
In de gedichten menen wij iemand te beluisteren die diepe gevoeligheid zoekt te
harmoniseren met intellectuele beschaving,
en daarbij voortdurend stuit op een kloof;
zijn gedichten zijn daarom als de zwanen
in de vijver, de „gravel pond", statig en
toch beklemd in hun nauwe gevangenis.
De invloed van een klassieke vorming is
merkbaar in de verfijnd-esthetische vormen en de lichte ironische toon, die hier
eens neigt tot scepticisme, daar echter
weer overwonnen wordt door diep geloof.
De gedichten zijn soms moeilijk, maar niet
onbegrijpelijk. E. Bolsius

GUERZONI, Stéphanie, Ferdinand Hod'

KUNST EN CULTUUR
De wereld van het zwart en wit..-- Wereld-bibliotheek N.V., Amsterdam, Antwerpen, 1959, 79 pp., geïll., f 7.

—

.

De W.-B. Vereniging heeft de loffelijke
gewoonte om jaarlijks een bijzonder goed
verzorgd werk over de grafische kunsten
uit te geven. De wereld van het zwart en
wit, was de „feestgave" van het jaar
1959. In dit boek zijn een aantal artikelen
en gedichten bijeengebracht, die alle een
bepaalde zijde van de grafische kunst belichten. J. H. van Wessem schreef over
et grafisch portret; Chr. Leeflang over
et illustreren van „literaire" teksten; M.
C. Escher lichtte zijn zeer persoonlijk
werk toe in oneindigheidsbenaderingen;
Ru van Rossum, zelf een voortreffelijk
graficus, behandelde moderne stromingen
in de grafiek, terwijl de begaafde illustrator Pam Rueter een interessante beschouwing gaf over de grenzen van de kunst.
Literaire bijdragen van A. Roland Holst,
J. Eijkelboom, Jan Engelman, A. Viruly en
Remco Campert geven aan dit boek een
aantrekkelijke veelzijdigheid. De W.-B.
handhaaft met deze uitgave de traditie
van het fraaie boek. C. de Groot

h

BALDASS, Ludwig, Jheronimus Bosch.
— Verlag Anton Schroll, Wenen, 1959,
251 pp., 161 afb., 42 klpl., 30 X 33 cm.
De uitgebreide literatuur van de laatste
jaren aan Hieronimus Bosch gewijd kan
niet verhelpen dat de thematiek van zijn
werk nog altijd een raadsel blijft. Het begrip hiervan is echter geen onoverkomelijke eis om het werk als kunstwerk te waarderen en zelfs niet om het als tijdsdocument te benaderen en te begrijpen. De nu
reeds klassiek geworden studie van prof.
L. Baldass is er een bewijs van. Zonder de
resultaten van de laatst-verschenen studies
te verwaarlozen weet prof Baldass het
goede midden te houden tussen de pure
fantasie en het strikt bewezen gegeven.
Vanuit een grondige kennis van het oeuvre tekent hij een suggestief beeld van de
mysterieuze Bosch dat ons een goed eind
op weg helpt naar een persoonlijke confrontatie, wat toch het eerste doel moet
blijven van de kunsthistorische studie.
Contact met het werk van Bosch wordt
ons op een voortreffelijke wijze verschaft
door de platen in dit boek, waarvan verscheidene uitstekende in kleur. Gunther
Heinz herzag voor deze uitgave de nota's
bij de schilderijen en tekeningen.
G. Bekaert
Ier. J. Rascher Verlag, Zürich und Stutt gart, 1959, 141 pp., geïll., Zw. Fr. 12.80.
Ferdinand Hodler vertegenwoordigt voor
het buitenland de Zwitserse bijdrage in de
ontwikkeling van de moderne kunst. Voor
deze mening zijn ongetwijfeld veel argu
menten aan te voeren. Hodler heeft de
moderne stromingen in de kunst, in het be~
gin van deze eeuw, met grote belangstel-^
ling gevolgd; men kan zelfs zeggen, dat hij
ze intensief heeft meegeleefd. Het is misschien iets moeilijker om de plaats te bepalen, die hij in de moderne kunst inneemt.
Hij streefde naar een monumentale stijl en
om deze reden zou hij wellicht te rangschikken zijn tussen de kunstenaars Konijnenburg, Roland Holst, Derkinderen en
Toorop. De geschiedenis zal overigens
wel eenmaal zijn juiste plaats aanwijzen.
Over Ferdinand Hodler heeft nu zijn leerlinge Stéphanie Guerzoni dit zeer mooie
boek geschreven. Zij bewondert haar leermeester oprecht en zo zou men deze studie
kunnen zien als een waardig monument
voor de Zwitserse kunstenaar. St. Guer~
zoni schrijft over het leven, het werk en de
onderwijsmethode van Hodler. Uit de aard
der zaak weet zij hierover vele en interessante dingen mee te delen; de persoonlijke
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herinneringen aan de kunstenaar, die
Guerzoni aan haar beschouwing toevoegt,
geven aan dit boek nog een bijzondere
aantrekkelijkheid. De uitgave is ook zeer
fraai verzorgd. C. de Groot
SCHNITZLER, Hermann, Rheinische
Schatzkammer — Die Romantik. — Verlag L. Schwann, Düsseldorf, 1959, 54 pp.,
164 pl., 10 klpl., geb. D.M. 87.
Het boek Rheinische Schatzkammer, dat
wij vroeger in Streven hebben besproken,
kreeg nu een voortzetting in een nieuw
deel met dezelfde titel maar dat als ondertitel draagt Die Romanik. Het vorige deel
was inderdaad tot de vroeg-romaanse
kunst beperkt gebleven. Dit nieuwe volu
me geeft in een rijke keuze uitstekende
foto's, waaronder heel wat detailopnamen,
de hoge toppunten van de romaanse kunst
in het Rijnland weer. Buiten een enkel
ivoor- of houtreliëf bestaat deze uitsluitend in grote reliekschrijnen waarin alle
kunsten hun synthese vinden en in de
verluchte handschriften die zelf door hun
rijkbewerkte deksels tot echte schrijnen
zijn uitgebouwd. Een zeer korte studie van
prof. Schnitzler leidt dit deel in. De verklarende nota's zijn uitgebreider dan in het
eerste deel. G. Bekaert
GROHMANN, Will, Paul Klee, Handzeichnungen. r Verlag M. DuMont
Schauberg, Keulen, 1959, 176 pp., ca. 150
ill., 26,5 X 28,5 cm., geb. D.M. 36.
GROTE, Ludwig, Erinnerungen an Paul
Klee. r Prestel-Verlag, München, 1959,
120 pp., geb. D.M. 9.80.

Paul Klee is een van die boeiende mensen
met wie het contact immer verrassend en
verrijkend blijft. Nu nog, twintig jaar na
zijn dood, kan men telkens opnieuw naar
zijn werk terugkeren en er beschouwend
bij verwijlen. Uitputten kan men het niet.
Men kan het niet omvatten, zelfs niet als
men zich bij de tekeningen houdt, waarvan prof. Will Grohmann nu een mooie
keuze heeft uitgegeven, onberispelijk gereproduceerd. Van de vijfduizend tekeningen die Paul Klee heeft achtergelaten vormen de honderdvijftig die in dit boek werden verzameld slechts een miniem gedeelte. Maar toch laten zij de rijkdom en de
diepe kracht van dit oeuvre zien. Trouwens bijna elke tekening op zichzelf doet
dit, de allereerste niet te na gesproken.
Voor deze verzameling tekeningen schreef
prof. Grohmann een uitvoerige inleiding.
Maar niet alleen het werk van Klee is
boeiend, ook de mens was het. Hiervoor
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getuigen de vele vrienden van de kunstenaar in hun herinneringen aan Paul Klee,
die prof. L. Grote in een fijn boekje heeft
samengebracht. Bij deze getuigenissen zijn
er o.a. van Klee's zoon Felix, van W.
Baumeister, G. Munter, L. Zahn, L. Feininger, J. Adler, L. Schreyer, H. Muth, G,
Muche, A. Schardt .... G. Bekaert
GALLO, Miguel Mujica, Gold in Peru. --Verlag A. Bongers, Recklinghausen, 1959,
300 pp., 144 klpl., 21 X 31 cm., geb. D.M.
165.
Niet alleen door zijn volume maakt dit
boek over de goudschatten van Peru,
hoofdzakelijk afkomstig van de auteur,
indruk. Men kan zich niet onttrekken aan
de fascinatie die uitgaat van de honderdvierenveertig kleurreprodukties, alle gewijd aan de gouden (en zilveren) voorwerpen uit Peru van de prae-Inka- tot de
overgangstijd. Zij bestaan uit amuletten,
kronen, kettingen, staven, bekers, kleine
beeldjes. In dit boek werd alles netjes gerangschikt en nauwkeurig gemeten en beschreven, zoals het in een wetenschappelijke uitgave hoort. Wij hebben echter de
indruk dat de ongewoon rijke middelen die
aan deze uitgave werden gespendeerd
( men kan even de prijs bekijken) een
beetje creatieve verbeelding hebben gemist om de inderdaad prachtige voorwerpen zich in hun volle schoonheid in de
foto's te laten ontplooien. Alleen al enkele
detailopnamen van kettingen, die vooral
betekenis hebben door hun onderdelen,
had het boek heel wat waardevoller gemaakt. G. Bekaert
SCHLEMMER, Oskar, Briefe und Tage.bucher..-- Langen-Muller Verlag, Ml n~
chen, 1958, 421 pp.
In een zeer verdienstelijke reeks getuigenissen van en over figuren uit de moderne
kunstwereld verscheen nu ook het lang
verwachte deel met uittreksels uit de brieven en dagboeken van Oskar Schlemmer,
die wondere figuur uit het Duitse kunstleven van de eerste helft van deze eeuw.
Piëteitvol schreef zijn vrouw Tut Schlemmer de inleiding en maakte een keuze uit
de omvangrijke verzameling documenten
die ter harer beschikking stonden. De
oudste hiervan dateren uit 1910, de jongste
uit 1943, het stervensjaar van Schlemmer.
De gekozen stukken vormen samen een
verrassend persoonlijk en toch objectief
commentaar op het kunstmilieu waarmee
Schlemmer innig verbonden was. Zij reveleren daarenboven een boeiende persoonlijkheid, waarmee elk contact verrijking is.
G. Bekaert
.
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KOCH, Alexander, Restaurants, Cafés,
Bars. — Verlag A. Koch, Stuttgart, 1959,
412 pp., 495 ill., geb. D.M. 105.
Vroeger hebben wij met lof het boek van
Alexander Koch over de moderne hotelarchitectuur vermeld. Dit nieuwe boek
over restaurants, cafés, bars is als het
ware een voortzetting hiervan, nog rijker
uitgegeven, nog beter verzorgd. In verschillende groepen (restaurants, mensa's,
clubhuizen, kantienen, cafés, bars, spijswagens) verdeeld stelt de auteur een drieentachtig uitgelezen voorbeelden van deze
specifiek moderne instelling voor door
middel van blijkbaar voor dit boek getekende plattegronden en een overvloed van
met zorg uitgekozen foto's, die alle aspecten van het gebouw — gevel zowel als
keukeninstallatie --- in beeld brengen. De
auteur was erop uit om telkens de
typische sfeer van een gebouw naar voren
te brengen. De voorgestelde restaurants
zijn uit een zestien landen afkomstig. Het
boek is volledig in het Duits, Engels en
Frans gesteld. G. Bekaert

besloten liggen. In hun rustige objectiviteit
verbeelden ons de foto's de zekere tijdeloosheid van het kunstwerk. Hoewel de
grenzen van beide boeken elkaar gedeeltelijk oversnijden, toch heeft de uitgever ervoor gezorgd dat hij in beide boeken dezelfde monumenten met elkaar aanvullende opnamen voorstelde. Beide werken sa
men vormen, zoals de boeken van Hirmer
over Griekenland en Egypte, de meest
volledige en de meest gedetailleerde documentatie over het onderwerp. G. Bekaert

;

VOLBACH, W. F. en HIRMER, M.,
FrËihchristliche Kunst. r Hirmer Verlag,
München, 1958, 96 pp., 226 pl., 40 klpl.,
31 X 24 cm., geb. D.M. 65.
TALBOT RICE, David en HIRMER, M.,
Kunst aus Byzanz. — Hirmer Verlag,
München, 1959, 90 pp., 196 pl., 44 klpl.,
31 X 24 cm., geb. D.M. 68.
In het rijke kunsthistorische programma
van de Hirmer-Verlag der laatste jaren
zijn zonder twijfel twee van de merkwaar
digste uitgaven die over de vroeg-christelijke kunst van prof. Wolfgang Fritz Volbach en die over de Byzantijnse kunst van
prof. David Talbot Rice, beide geillu
streerd door de uitgever zelf. In feite is het
onjuist hier nog het woord illustreren te
gebruiken. Beide boeken zijn immers in
hoofdzaak beeld. De boven vermelde
auteurs geven slechts de hoogst nodige
kunsthistorische commentaar in een bondige inleiding en in de verklarende nota's
bij elk afgebeeld kunstwerk. Dat deze teksten, al verdedigen zij hier of daar persoonlijke opinies, op het hoogste niveau
verantwoord zijn, kon men van de auteurs
verwachten. Het eigenlijk karakter van
beide boeken ligt echter uitgesproken in de
opnametechniek en in de keuze van de
foto's. Noch het een noch het ander is op
het oh- en ah-geroep van een oppervlakkige verwondering afgestemd, maar wel
op een diepe bezinning over de menselijke
waarden die in een bepaalde kunstvorm

MARC, Franz, Unteilbares Sein, — Verlag M. DuMont Schauberg, Keulen, 1959,
100 pp., 16 klpl., 16 tek., 30 X 32 cm., geb.
D.M. 48.
MARC, Franz, Briefe aus dem Pelde. --Rembrandt-Verlag, Berlijn, 1959, 170 pp.,
15 ill., geb. D.M. 9.80.
De uitgeverij DuMont Schauberg, die op
het ogenblik wel een van de voornaamste
uitgevers van kunstboeken is, heeft zich
blijkbaar tot programma gesteld om het
jaar een hulde-album te wijden aan een
belangrijke Duitse schilder van onze tijd.
In 1957 was het Paul Klee, in 1958 August
Macke, in 1959 de vriend van Macke,
Franz Marc. Over de eerste twee boeken
hebben wij vroeger onze bewondering geuit. Het boek — als wij het nog een boek
mogen noemen — over Franz Marc hoeft
in niets onder te doen voor de twee voorgaande. In de inleiding vinden wij vooreerst een opstel van Marc zelf over Die
konstruktiven Ideen der neuen Malerei.

Daarna komt de Marc-specialist Klaus
Lankheit aan het woord. De zestien aqua
rellen die in een onberispelijke offset-tech..
niek zijn gedrukt zitten los in een passepartout geschoven, zodat men ze gemakkelijk uit het boek kan nemen en weer invoegen zonder het boek zelf te schenden.
Tussen die aquarellen zijn nog een zestien
tekeningen gereproduceerd, telkens beger
leid door een tekst van Franz Marc. Marc
gaat niet tot de diepten waarin Klee leefde. Hij kent niet het vreugdevolle van
Macke. In feite is zijn werk de uitdrukking
van een tragische gespannenheid, die hij
slechts van buiten uit kon benaderen. Hij
keek als het ware tegen het leven aan en
vond de sleutel niet om erin binnen te
dringen. Vandaar wellicht het sterke decoratieve effect dat zijn werk op ons
maakt. Dit schitterende werk wordt passend aangevuld doer de nieuwe uitgave
van de brieven die Marc schreef aan het
front tussen 1914 en 1916, het jaar van zijn
dood, brieven waarin hij zijn diepste ervaringen zowel als de eenvoudigste gebeur,
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tenissen, zijn meest spontane reacties en
de luciede analyse van zijn kunstenaarsevolutie neerlegde. G. Bekaert
LANDEN EN VOLKEN

I

OOMS-VINCKERS, C. J., De vlam die
niet verteert, — La Rivière en Voorhoeve,
Zwolle, 1960, 203 pp., f 7.90.
De schrijfster heeft het land van Israël
doorkruist van Noord naar Zuid en van
Oost naar West en kennis genomen van
hetgeen er in het Palestijnse land geschiedt
op economisch, sociaal, cultureel en politiek gebied. Ze heeft bewonderd de frisheid van geest en energie die de bevolking
kenmerkt; de lust tot aanpakken; de initiatieven voor reusachtige objecten van wetenschap, industrie en handel; de intense
bewerking van de grond. Ze heeft over dit
alles een boek geschreven waarin een jonge, Nederlandse Jood, ternauwernood uit
een dodenkamp in Duitsland ontsnapt en
in Zwitserland opgevangen, de hoofdrol
vervult. Het is een verhaal van lijden, van
strijd en behoud, dat de lezer een duidelijk
beeld geeft onder welke moeilijke omstandigheden het rijk der Joden gevestigd is
geworden. Joh. Heesterbeek
BURCKHARDT, Titus, Fes Stadt des
Islam.— Urs Graf-Verlag, Olten, 1960,
147 S. Illustriert. 23 X 30 cm., 38 Fr.
38 D.M.
Onder de titel „Statten des Geistes" verschijnen bij bovengenoemde Verlag
prachtig geillustreerde luxe-edities over
steden en landen die een eigen geestesstempel dragen, Ierland, Siëna, Sinaï,
Athos, en nu Fes, de hoofdstad van Marokko. Fes is de meest karakteristieke,
Islamitische stad van Noord-Afrika, het
„Westerse Mekka". Titus Burckhardt,
die lange jaren in Fes woonde en in relatie stond met toonaangevende figuren,
heeft hier die typisch Islamitische, Moors,Andalusische cultuur en denk- en levenswijze, die een tijdlang de hoogststaande
cultuur der wereld was, beschreven. Door
lectuur en gesprekken wist hij door te
dringen in die zo gesloten wereld van de
Islam, waar de Koran zulk een alles beheersende en heel het denken en voelen
regelende invloed heeft. Een dertigtal
kleurillustraties, plus nog een aantal
zwart-wit-foto's begeleiden en verhelderen de tekst, zodat het geheel een prachtig Bild, een voortreffelijke voorstelling
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biedt van deze merkwaardige stad. De
lezer is het vaak te moede, of hij enige
eeuwen teruggeplaatst is in de MoorsAndalusische wereld van het kalifaat.
J. van Heugten
WENGER, A., La Russie de Khrouchtchev (Coll. Poids du Jour) . ^-- Edit. du
Centurion, Parijs, 1960, 128 pp., ing.N.F.
4,80.
Deze handige vulgarisatie werd gepubliceerd naar aanleiding van het bezoek van
Chroestsjef aan Frankrijk. Van Pater
Wenger, de hoofdredacteur van La Croix,
hadden wij iets beters verwacht. Het boek
stijgt namelijk niet uit boven een nogal
populaire journalistiek, en het is vrij slordig geschreven. B.v. op p. 37 is sprake
van het feit dat de Russische bevolking
verdeeld is in 55% vrouwen en 45% mannen, en Pater Wenger merkt schamper
op dat dit „ne s'explique pas seulement
par les pertes subies au cours de la guerr
re". (Hij zegt niet welke de echte reden
dan wel is) . Zulke woorden passen in een
propagandapamflet, want iedereen weet
toch dat 20 miljoen Russen gestorven zijn
in de oorlog (10% van de totale bevolking) , en dat daarvan ten minste 16 miljoen mannen waren. De helft van dit boekje (dat een verkeerde titel kreeg) gaat
over de verhouding tussen kerk en staat
(of partij) in Rusland. Dit deeltje is vrij
goed verzorgd, al vertelt P. Wenger niets
nieuws. Wel vragen wij ons af, waarom
katholieke auteurs zich altijd verplicht
voelen de verdediging op te nemen van de
orthodoxe kerk in Rusland (er zijn haast
geen katholieken) . P. Wenger zegt zelf
ergens dat deze orthodoxen gaarne met de
communistische partij samenwerkten om
de kleine groepen katholieken in Oekraïne
uit te roeien (p. 17) . Verder is het bekend
dat de katholieken in Lithauen en Letland
zich niet enkel de „missionering" door de
communistische partij, maar nog veel meer
die van de orthodoxen moeten laten welgevallen. En wij zullen nooit het gesprek
vergeten dat wij eens hadden met een uitgeweken (anti-communistische) Russische
orthodoxe priester, die er vlakaf voor uitkwam dat hij van twee kwaden het Kremr
lin nog boven het Vatikaan verkoos.
M. Grammens
Congo 1959. Documents belges et afri,.
cains (Les Dossiers du CRISP) . .-CRISP, Brussel, 1960, 320 pp.
Deze eerste publikatie van het Centre de
Recherches et d'Informations Socio-Politiques (C.R.I.;S.P.) met betrekking tot
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Kongo biedt een uitgelezen reeks documenten, afkomstig uit diverse kringen.
regering, parlement, koloniale administratie, politieke partijen in België en in Kongo. Rond vier hoofdthemata werd de omvangrijke stof geordend: de regeringsver.klaring van 13 januari 1959, de Abakothesis van het federalisme, de strijd om de
leiding, de onderhandelingen en dialoog.
De documenten zijn telkens uitstekend gesitueerd met een korte inleiding of een
nawoord. Het geheel werd met veel inzicht samengesteld, wetenschappelijk, objectief en onpartijdig. In ons land is dit
het eerste werk in zijn soort dat de met
Kongo vertrouwde lezer in staat stelt de
politieke ontwikkeling van Kongo gedurende het jaar 1959 te reconstrueren en
te begrijpen. W. De Craemer
PIEHLER, H. A., England for every.
man. ~ Everyman Library, Dent, London, 1960, 288 pp., 10 sh. 6 d.
TRENT, Christopher, The Cities of
London and Westminster, — Phoenix
House, London, 1960, 156 pp., 10 sh. 6 d.
Beide boekjes steekt men gemakkelijk in
de zak; het eerste wanneer men een tour
door Engeland maakt, het tweede wanneer men een trektocht door het hartje
van London onderneemt en men uit het
tegenwoordige London iets van het oude
London wil aflezen. Dit tweede ruim geillustreerde boekje is dan ook voor de
historicus van bijzondere interesse, alsook voor degene die zijn hart gegeven
heeft aan London. Het eerste is voor de
toerist erg nuttig. Na een dertigtal heldere kaarten van de verschillende delen
van het land wordt de lezer meegenomen
op een twaalftal reizen, die ieder een
drie tot vier honderd mijl lang zijn. Deze
reizen bestrijken het mooiste en interessantste van het gehele land; een uitvoerige index verhoogt de bruikbaarheid als
goede gids voor de toerist. Menigeen
zullen ook de wenken omtrent vervoer,
logies, fooien, e.d. erg welkom zijn.
W. Peters
RANDALL, Alec, Discovering Rome. —
Heinemann, London, 1960, 282 pp., 16 sh.
Het is een niet geringe prestatie wanneer
een reisgids de reiziger, die een bepaalde
stad niet kent, zich daarin thuis doet gevoelen. Dit kan alleen wanneer de schrijver van zulk een gids er in slaagt de lezer
een scherp beeld te geven van het stratenplan, en dit weet aan te vullen met leven-

dige beschrijving van het schone en aantrekkelijke, dat daarin te vinden is. Hij
mag hierbij de oorsprong, groei en geschiedenis van stad en bevolking nooit vergen
ten. Randall slaagt in dit alles op boeiende
wijze. Merkwaardig is het dat hij herhaaldelijk de mening omtrent straat, plein,
standbeeld, kerk enz. aanhaalt van bezoekers uit vorige eeuwen. Dit geeft deze gids
een bijzondere charme, niet alleen omdat
het de reiziger de gelegenheid biedt eigen
opinie te vergelijken met die van anderen,
maar omdat op deze wijze ook het verleden van het Rome bezoekende mensdom
in het totaalbeeld wordt opgenomen. Lezing van deze gids wekt een intens verlangen om Rome te zien; wie Rome kent weet
hoe verantwoord dergelijk verlangen is.
Het boek is iets groter dan zakformaat;
het is niet geïllustreerd, maar bevat wel
een zeer overzichtelijke plattegrond. De
inleidende hoofdstukken geven praktisch
advies omtrent verkeer, restaurants, fooien, e.d., terwijl het boek sluit met een uitgebreid register. W. Peters

ETNOLOGIE
FLAM, L., Wie was Nietzsche? — De
Sikkel, Antwerpen, 1960, 116 pp., geb.
Fr. 120.
Dit is een doorlopend commentaar op de
eerste drie boeken van Also sprach Za.rathustra. Korte, genummerde beschouwingen volgen deze moeilijkste tekst op
de voet; de vele beelden en symbolen
worden zoveel mogelijk verklaard. Deze
nota's zullen dienst bewijzen bij een eerste lezing van 't bekende en veel gelezen.
werk van Nietzsche. Een synthese van
of een kritiek op het denken van Nietz~
sche wordt hier niet bedoeld noch geleverd. Alleen voelt men bij sommige nota's
een zekere verwantschap tussen de gedachte van Nietzsche en die van de
schrijver; vooral in de passages over de
scheppende eenzaamheid, de ingekeerdheid, de vriendschap, het protest tegen
de vervlakking van de velen, die soms
met de „bourgeoisie" worden vereenzelvigd. Met de kritiek van Nietzsche op
het socialisme en op de vrouw kan Flam
zich echter niet verenigen. De schrijver
heeft niet naar literaire effecten gezocht.
De taal is nuchter, zelfs stroef, en hier en
daar onverstaanbaar, b.v.: „het rad van
de grond rolt niet tussen ze" (blz. 38) .
F. De Raedemaeker
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KRIEKEMANS, A., Gezinspaedagogiek,
3de uitg. — De Nederlandse Boekhandel,
Antwerpen, 1960, ing. Fr. 95, geb. Fr. 120.
Aan de eerste uitgave van dit werk wijdde
prof. Perquin in dit tijdschrift een uitvoerige bespreking (Streven, nov. 1953, pp.
189-190). Deze derde uitgave is bijgewerkt. S. wijzigde de indeling der hoofdstukken, schreef een nieuw hoofdstuk over
de huwelijksbureau's en vulde de bibliografie volledig aan. Op heel wat actuele,
problemen werd ook nader ingegaan, zoals: de coëducatie, het gezag in het gezin,
urbanisatie en gezin. Aan andere vragen
werden enkele nieuwe hoofdstukken
gewijd. We citeren als voorbeeld: De per
dagogische situatie van het huwbare
meisje, Gezinsspiritualiteit. We wensen
dat deze nieuwe uitgave, omwille van haar
ruime, optimistische en tegelijkertijd diep
christelijke visie, het succes van de eerste
en tweede druk nog moge overtreffen.
L. Braeckmans

het redelijke als het ware, welke door velen in Jaspers' verbeten existentieel filosoferen niet voldoende werd onderstreept.
Nietzsche was de tragische denker als zodanig, de opstandige en in waanzin mislukte. Jaspers echter filosofeert over de
mislukking, en de laatste bladzijden van
zijn hoofdwerk Philosophie handelen op
typische wijze over het zijn in het falen:
,,Sein im Scheitern". Ondanks zijn dwepen
met transcendentie en zijn magisch tewerk
gaan met cijfer en symbool blijft hij in de
grond rationalist. X. T. bespreekt dan in
zijn tweede deel een driedubbele benade
ring van Jaspers' religieuze betekenis, die
onlangs door Berhard Welte (thomist),
Wenzel Lohff (protestant) en Helmut
Fahrenbach (bultmanniaan) in verschillende zin werd beproefd. Zijn besluit is
dat de filosoof van de „transcendentie",
ondanks een ontegenzeggelijke godsdienstige polarisering, voor het eigenlijke
Godsgeloof gesloten blijft. A. Poncelet

TILLIETTE, Xavier, Karl Jaspers. théorie de la vérité, métaphysique des chiffres,
foi philosophique. (Etudes publiées sous
la direction de la faculté de théologie S.J.
Aubier, Paris;
de Lyon-Fourvière)
Edit. Universelle, Brussel, 1960, 240 pp.,
Fr. 192.
Het filosoferen van K. Jaspers wordt in
dit boek op buitengewoon eerlijke wijze
bestudeerd en met onverholen sympathie
geinterpreteerd. Elke bladzijde bevat gemiddeld een tiental rechtstreekse verwijzingen naar de voornaamste werken van
de grote existentialist, die zowel door een
obsederend gebruik van het woord transcendentie als door een beruchte polemiek
met Bultmann over ontmythologisering
ook voor de huidige theologie stimulerende betekenis heeft verworven. Tilliette
verdeelt zijn studie in twee delen. Een
eerste deel wijdt hij meer algemeen aan
Jaspers opvatting omtrent de waarheid;
het tweede deel bespreekt de zogenaamde
taal van de transcendentie, met name de
metafysiek van het „chiffre" en de vraag
van het „filosofisch geloof". Zoals men
weet is waarheid voor de Duitse existentialist noch objectief noch wetenschappelijk, maar loutere vrijheid van zelfstandige
existentie in het omgrijpende wonder van
de transcendentie. Dat hij al de kronkelende kanten van deze existentialistische, onlogische waarheid zo scherpzinnig heeft
weten te ontleden is zeker een van de grote verdiensten van de schrijver. Bovendien
legt hij op vernieuwende wijze nadruk op
de sterke rationele inslag, de passie voor
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GESCHIEDENIS

SMEYERS, J., Vlaams Taal- en Volksbewustzijn in het Zuidnederlands geestesleven van de 18e eeuw (K.V.A., Reeks
VI, 83) . --- Secretariaat der Academie,
Gent, 1959, 444 pp.
Dr. Smeyers heeft met dit terecht bekroonde werk een bijdrage tot onze cultuurgeschiedenis geleverd, waarvan men
het wetenschappelijk én nationaal belang
moeilijk kan overschatten. Wie zelf in de
doolhof, die de snelwisselende historische
omstandigheden van de 18de eeuw in het
cultureel leven van Vlaanderen teweeg
brachten, wat gegrasduind heeft, zal gemakkelijk beseffen, wat de schrijver aan
geduldig napluizen en nauwkeurig contro
leren heeft moeten opbrengen, om deze
uitstekende studie tot stand te brengen.
F. De Graeve
BRUUN, Geoffrey, Nineteenth century
European civilization 1815-1914, no. 239
in de serie „The Home University Library
of Modern Knowledge", 1959, 256 pp.
De Amerikaanse historicus prof. Bruun
heeft zich gerealiseerd dat een goed uitgen
wogen kroniek van het negentiende eeuwse Europa zich niet tot Europa zou mogen
beperken. In deze studie (oorspronkelijk
gepubliceerd in „The European Inheritance", 1954) volgt hij stap voor stap de ont..
wikkelingen van het overzeese Europa
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met die van de volkeren van de Oude
Wereld. Veel aandacht wordt besteed
aan de economische en sociale aspecten
van de historische ontwikkeling. J. Bots
BIOGRAFIE
GHEORGHIU, C. V., Johanns Chrysostomus. — J. P. Bachem, Köln, vert.
1960, sh 300, D.M. 14.80.
De bekende Roemeen Gheorghiu heeft
een uitstekende en ongewoon boeiende
biografie van de grote Bisschop en Kerkleraar Johannes Chrysostomus geschreven. Hij heeft overvloedig gebruik gemaakt van de oorspronkelijke bronnen en
van de latere werken over de H. Bisschop
en dit alles verwerkt tot een sprekend Lebensbild. In Chrysostomus vindt de lezer
het model van een volmaakt christen, die
het evangelie tot zijn allesomvattende levenswet maakte. Daarom ook doet deze
biografie zo modern en eigentijds aan.
Van weinige bisschoppen uit de eerste
eeuwen weten we zoveel als van hem,
zowel door zijn homilieën en geschriften
als door andere bronnen. J. van Heugten
BAMFORD, T. W., Thomas Arnold.
Cresset Press, London, 1960, 232 pp., 25
sh.
Voor de ontwikkelde Engelsman is Thomas Arnold (wiens oudste zoon de dichter
Matthew Arnold is) de Rector van Rugby, een der bekendste public schools;
Hughes' klassiek „Tom Brown's Schooldays" speelt in Arnold's Rugby. Hij geniet
dé reputatie de grote vernieuwer te zijn
geweest, zowel op onderwijsgebied als op
dat van de internaatsopvoeding. Zijn
naam heeft een legendarische klank gekregen. In feite was hij slechts dertien jaar
Rector toen hij, 46 jaar oud, in 1842 stierf
r en er is van veel en belangrijke vernieuwingen in die periode weinig sprake.
Het thema van dit jongste boek is duidelijk
te laten uitkomen dat Arnold veel meer
was dan een schoolmeester, en dat zijn interesse zich allerminst beperkte tot
schoolzaken en opvoeding van de jeugd.
Arnold was geestelijke in deStaatskerk,
die enkele malen op de nominatie stond
bisschop te worden; hij was een verdienstelijk historicus, die in Oxford — zij het
voor korte duur — doceerde. Bovenal was
hij een radicaal politicus, met een scherp
oog voor de gevolgen van de industriële
revolutie, en met een diep gewortelde achterdocht jegens, en afkeer van, de vernieu

wingstendenzen binnen de Staatskerk, die
we nu associëren met de Oxford Beweging. De auteur gaat chronologisch door
het leven van Arnold heen, maar weet op
knappe wijze iedere fase te verbinden met
een op de voorgrond tredend aspect van
Arnold's veelzijdige belangstelling en activiteit. Het is een zeer leesbaar boek, waarin zowel de hoofdpersoon met al zijn facetten, alsook de achtergrond van tijd en
land, helder getekend staan. W. Peters
VARIA
CUSTERS, M., Kerkelijke boekenwetgeving. — Standaardboekhandel, Antwer
pen, 1960, 86 pp., ing. Fr. 70.
In een onbeholpen Nederlands verdedigt
dit boek stroeve opvattingen over de kerkelijke boekenwet. Bovendien beweert het
ten onrechte en tot tweemaal toe dat het
lezen van een verboden boek met excommunicatie gestraft wordt (p. 30 en 34) .
Dit is alleen in bepaalde gevallen waar.
Het werk zou beter niet in de handen
van de gelovigen ~ en van de ongelovigen ~ terechtkomen. J. De Roeck
LLOYD, Roger, The Border land. — Allen and Unwin, London, 1960, 111 pp., 16
sh.
Het grensgebied dat schr. in de titel bedoelt, ligt tussen theologie en literatuur,
i.c. vooral Engelse literatuur. De ondertitel luidt dan ook: an exploration of theology in English literature. Lloyd is geestelijke in de Staatskerk en als schrijver wel
bekend. Hij beoogt hier een bescheiden
bijdrage te leveren tot een onderwerp dat
heden ten dage steeds actueler wordt: hoe
de kloof te overbruggen tussen theologische vaktaal en normaal, verstaanbaar en
toch elegant gebruik van de moedertaal.
Hij gaat — en terecht — nog verder: hoe
de denkcategorieën der vaktheologen om
te vormen tot meer hanteerbare begrippen.
Ofschoon schr. hier en daar wel een theoretische opmerking geeft omtrent dit probleem, prefereert hij toch de meer directe
benadering door voorbeelden van een
goed grensgebied te geven, en de lezer hier
dan wegwijs te maken. We kunnen niet
altijd even enthousiast zijn over de keuze
der grensgebieden, noch over de bespreking ervan, maar als pionierswerk verdient het boekje grote waardering; alleen
al om zijn terloops ingelaste opmerkingen
over de taal der theologie, de waarde van
literatuur, de aard van inspiratie (zowel
bijbelse als dichterlijke), de rol der mys-
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tiek, enz. is dit stimulerende opstel lezing
en studie overwaard.
W. Peters
SCHLEGEL, Willhart, Körper und Seele.
.-- Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart,
1957, 180 pp., D.M. 17 en D.M. 19.50.
De uit een geslacht van mathematici stammende schrijver besloot uit nauwkeurige
correlatieonderzoekingen tussen de lichaamstypen van de athletisch-asthenische en de andromorf-gynaecomorfe reeks
dat de meeste menselijke karakters constitutioneel in deze beide reeksen vastliggen
en dus van daaruit via metingen kunnen
worden bepaald. Voor de psychiatrie is
het resultaat belangrijk, dat niet Kretschmer's leptosomen maar wel het andromorfe type een constitutionele dispositie zou
zijn voor schizofrenie en dat niet Kretschmer's pycnici maar wel het gynaecomorfe
type een constitutionele dispositie in zich
zou dragen voor de manisch-depressieve
psychose. Overigens stelt de auteur o.m.
^- op ietwat monomane maar toch zeker
behartigenswaardige wijze •-- aan de orde.
het verband tussen sexualiteit en perversie
enerzijds en deze typologie anderzijds,
constitutietherapie en constitutiediagnostiek. Dat Schlegel's constitutieleer ~ behalve voor artsen .--- van praktisch belang
is voor juristen, pedagogen en theologen,
verschijnt in tegenspraak met schrijvers
eigen opvatting dat natuurwetenschappe-lijke karakterdiagnostiek voorbehouden is
aan de „konstitutionsmedizinisch ausgebildeten und auch klinisch erfahrenen Arzt".
J. J. C. Marlet
CAPONIGRI, A. Robert (Editor) , Modern Catholic Thinkers. — Burns and
Oates. London, 1960, 636 pp., 63 sh.
Dit kloeke deel bevat een veertigtal filo
sofische en theologische verhandelingen
van vooraanstaande katholieke denkers,
voornamelijk uit West Europa. De verzameling wordt ingeleid door de Engelse
Jezuïet Martin d'Arcy, terwijl de redacteur in een voorwoord duidelijk maakt
dat het hem voornamelijk voor de geest
gestaan heeft enig idee te geven van de
verscheidenheid en vrijheid van denken
in de katholieke kerk. Deze ietwat apologetische instelling dringt zich echter
nergens hinderlijk naar voren, omdat
schr. de door hem geselecteerde verhandelingen zonder commentaar heeft opgenomen, en enkel rond bepaalde themata
( God, mens, kerk, geschiedenis, cultuur
e.a.) heeft gegroepeerd. Alle grote namen ontmoeten wij: Urs von Balthasar,
Daniélou, Congar, de Lubac, Rhaner,
Yves de Montcheul, Gilson, Maritain,
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Guardini, Dawson, e.a.; Teilhard de
Chardin ontbreekt, we zouden bijna zeggen natuurlijk, evenmin. Zulk een serie
namen doet reeds vermoeden dat deze
veertig opstellen geen lichte lezing zijn;
sommigen zijn zelfs uitgesproken lastig.
Daar staat echter tegenover dat de meeste verhandelingen zich tot een bepaald
onderwerp beperken, en als essay geschreven werden; en het essay richt zich
primair niet tot de vakman, maar tot de
ontwikkelde leek. Bijgevolg is deze bundel, geheel afgezien van de bijzondere
bedoelingen van de samensteller, toch
een kostbaar bezit om wille van de grote
en blijvende waarde van de afzonderlijke
bijdragen. Omvang, inhoud en uitgave
van dit boek zijn van dien aard dat de
prijs hoogst redelijk genoemd moet worden. W. Peters
DUBARLE, D., e.a., L'atome pour ou
contre 1'homme. — Edit. Pax Christi, Parijs, 1960, 358 pp., geïll.
Na een inleiding over de technische vraagstukken in verband met de atoomenergie,
worden in dit boek de morele problemen
behandeld die de vervaardiging en het
eventueel gebruik van de atoomwapens
meebrengen. Het werd opgesteld onder
leiding van katholieke moralisten en is
uitstekend gedocumenteerd. Indien men dit
werk wil gebruiken als een inleiding, kunnen ij het gaarne aanbevelen. Het put de
problemen echter geenszins uit. Zo denken
wij b.v. aan de gewetensvraag, behandeld
op pp. 143-148, of een natie het recht heeft
atoomwapens te gebruiken indien zij met
conventionele wapens wordt aangevallen.
Het antwoord van de moralisten hier luidt
dat het gebruik van een „bombe aux effets
destructeurs et différés assez étroitement
limités" (wat is dat?) in zulk geval verantwoord is „à condition que le seul usage
darmes conventionnelles ne puisse mani,festement suffire â empêcher l'agresseur
d'aller jusqu'à la victoire". Dat lijkt ons
een zeer gewaagde redenering. De reden
waarom de Westerse mogendheden verplicht zullen zijn (en volgens alle officiële
verklaringen ook voornemens zijn) atoomwapens te gebruiken indien het „Oosten"
hen met conventionele strijdkrachten bedreigt, is dat de Westerse mogendheden
niet bereid zijn geweest de nodige geldsommen uit te geven en de nodige onpopulaire maatregelen te treffen (conscriptie, enz.) om een effectief conventioneel
leger op de been te brengen. Natuurlijk
zullen zij nu verplicht zijn met atoomwar
pens op een conventionele aanval te antr
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woorden, en (volgens dit boek) zou dat
moreel verantwoord zijn; maar de oorzaak
van de overmacht van de tegenstander
moet gezocht worden bij de Westerse mogendheden zelf. Hebben zij dan nog hetzelfde morele recht? Een andere kwestie,
waaraan de moralisten in dit boek zijn
voorbijgegaan, is deze: een natie die oorlog voert met atoomwapens moet verwachten dat de tegenstander onmiddellijk
hetzelfde zal doen. De natie die er het
eerst mee begint, beslist dus zelfmoord te
plegen (zes waterstofbommen zijn voldoende om alle Fransen te doden) . Is die
consequentie nog moreel verantwoord?
Nergens vinden wij in het ter recensie ontvangen boek een antwoord op die vraag.
M. Grammens
MARCH, Arthur, Die physikalische Erkenntnis and ihre Grenzen. ~ Friedr.
Vieweg Sohn, Braunschweig, 1960 3 , 121
pp., D.M. 10.80.
Deze tweede druk van March's boek is
door Prof. F. Cap bijgewerkt; ook de
nieuwste ontwikkelingen in de fysica worden (weliswaar zeer kort) behandeld en
op populaire wijze wordt iets van hun
wijsgerige implicaties aangeduid. Zo b.v.
het niet-behoud van pariteit bij zwakke
wisselwerking, een door Yang en Lee in
1956 voorgestelde hypothese die grote
consequenties heeft en die onmiddellijk
met een Nobel-prijs werd beloond. Ook
worden een paar bladzijden gewijd aan de
enkele jaren geleden in de dagbladen met
veel ophef aangekondigde „Weltformel"

,

van Heisenberg, een formule, die de golf-

vergelijking voor alle soorten elementaire
deeltjes insluit en bovendien de wisselwerking tussen die deeltjes aangeeft. Overir
gens zijn de bladzijden, die aan deze
nieuwste ontdekkingen worden gewijd,
niet de best-overdachte uit het boek. De
„tweede quantisering', die al langer in de
fysica bekend is, maar nog zelden in po
pulair-wetenschappelijke werkjes werd
behandeld, wordt door March op bijzonder
heldere en verdienstelijke wijze uiteenge
zet. Het boek van March kan men zien als
een illustratie van enkele grote beginselen;
met name dat het onverantwoord is om te
eisen, dat de microfysica met de begrippen
uit de macrofysica kan worden beschre.
ven; dat het de taak van de fysicus is om
structuren te onthullen; dat aanschouwelijkheid geen noodzakelijk vereiste is voor
de fysica (aldus het understatement van
p. 121) . Ter toelichting van zijn stellingen
put schr. vooral uit de quanten-mechanica.
Behoudens de bovenvermelde bladzijden

over de nieuwste ontdekkingen en over de
tweede quantisering vindt men heel veel
van het hier gebodene ook in een in 1957
verschenen werkje van March. Das neué
Denken der modernen Physik (cfr. Stres
ven, oktober 1957) . P. van Breemen
Prismaboeken
Thomas MORTON, Ter overweging.
Vert. ~ Een herdruk van een tot 'bezinning en overweging stemmend boekje
van de bekende bekeerling-monnik.
John Dickson CARR, Het lijk in de crypte. Vert. ~ Een wel boeiend geschreven,
maar uiterst luguber en macaber verhaal.
Drs. J. P. M. FACX, Nederlandse
spraakkunst voor iedereen, — Een goede
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Elisabeth GOUDGE, De witte heks.
Vert. ~ Een soort historische roman
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rel I van Engeland.
Heinz LIEPMAN, Mysterieuze misdaden,
Vert. — De schrijver vertelt hier over
een aantal geheimzinnige misdaden en
woorden, bekend uit de geschiedenis of
de pers.
J. E. SLUITER. Prisma-flora. .-- Sluiter
heeft een flora-boekje geschreven, dat,
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PLATOON, Dialogen. Vert. — De vier
ongeveer beroemdste dialogen van Plato,
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Cyrus H. GORDON, Opgravingen in
Bijbelse grond. Vert. ~ Onderhoudende
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Joseph Wood KRUTCH, Het wonder
van het leven. Vert. — Een eigenaardig
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Het witte paradijs
« Elke mens droomt van een paradijs. Alleen, in 1960, heeft het
gedroomde paradijs, iets troosteloos : het reikt niet verder dan de
horizon van de aarde. Het kan niet verder reiken, want het zit
vast binnen de betrekkelijkheid van het vergankelijke. »
Met deze woorden begint de zo bekende auteur de nieuwe inleiding voor deze vierde druk van Het witte paradis, zijn beschouwing,
zoals trouwens hij alleen ze schrijven kan, naar aanleiding van een
kerstverblijf in het kartuizerklooster van La Valsainte. Hij heeft
er de goddelijke diensten bijgewoond, hij heeft er de monniken
gezien en geobserveerd en hij besluit : « Hier is geen middelmatigheid meer geoorloofd. Want het leven in deze kloosters moet een
vulkaan in werking zijn, ondergronds, of plotseling voor één keer
laaiend. Nooit mag er iets bespeurd worden van burgerlijke gemakzucht of geborgenheid. Want hier is begrepen en geweten dat
het Christendom een bestendige vermeerdering is van leven. »
Deze vierde druk van Het witte paradis verschijnt naar aanleiding
van de tachtigste verjaardag van de auteur.
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E vreugde waarmee het Belgische volk het huwelijk van zijn
Koning begroet, doet denken dat de symboolwaarde van het
Koningschap een modern volk minder vreemd is dan men zou vrezen.
Wellicht onbewust veruiterlijkt zich hier de behoefte om waarden als
hoogheid, adel, behoud en eenheid zichtbaar te representeren en er zich
zelf aan te verheffen. Dat zulke waarden in ons eigen utilitaire of in
het publieke en politieke leven vaak met voeten getreden of smalend
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bejegend worden, versterkt alleen maar de behoefte aan het symbool.
Het koningschap is geen abstracte instelling, het wordt gedragen
door een persoon. Ook als het volk in België zijn Koning van naderbij
wenst te ontmoeten en niet alleen in de ongenaakbaarheid van de
majesteit, eerbiedigt het in zijn persoon de waarden welke zijn functie
vertegenwoordigt. Hier is een mens die op zeer jeugdige leeftijd een
harde menselijke ervaring heeft doorgemaakt, en de grootmoedigheid,
waarvan hij daarin blijk heeft gegeven, heeft ons zelf groter gemaakt.
Het huwelijk en vooral de persoon van Haar die de Koningin wordt,
voegen hier iets wezenlijks aan toe. Zij kan het Koningschap dichter
bij het volk brengen, het hartelijker en concreter toegankelijk maken.
Zij kan ook waarden representeren die meer dan andere schade lijden
in onze samenleving: grandezza, gratie en zachtheid. En gewoon menselijk geluk. Het is goed, dat deze dingen zichtbaar onder ons zijn.
,

13 Streven - Jrg. XIV. Deel I. Nr. 3 december 1960

De regels van het spel
AT op dit ogenblik met de U.N.O. gebeurt, gaat ons allen
aan. Het spel dat thans op het internationale forum gespeeld
wordt, is niet zo aangrijpend als de tragische gebeurtenissen in Kongo
die zowel in Nederland als in België met zo veel angst gevolgd werden,
maar het is er niet minder boeiend én belangrijk om.
In ons editoriaal van het oktobernummer werd gepleit voor een nauwe Belgische samenwerking met de U.N.O. in Kongo. Eind oktober
evenwel stak er in de pers en de publieke opinie een golf van veront~
waardiging op over het onbegrip, ja, de vijandelijke gezindheid van de
U.N.O.--instanties, met name van Secretaris-Generaal Hammarskjóld.
Tegenover de kleine landen Nederland weet dit ook uit ervaring
neemt de organisatie wel eens een houding aan die onwillekeurig het
„selon que vous serez puissant ou misérable ..." uit de fabel van La
Fontaine in herinnering roept. De vraag is echter, of de gerechtvaardigde verontwaardiging over een nationale belediging het koele denken
over de internationale vrede in de weg mag staan.
De aanleiding tot die verontwaardiging van de Belgische opinie waren twee nota's aan de Belgische regering, de eerste op 8 oktober, de
tweede veertien dagen later, waarin Hammarskjóld protesteerde tegen
de opnieuw toenemende aanwezigheid van Belgen in Kongo. Nota's
met een gelijksoortige inhoud werden ook aan het Tsjombe-bewind
overgemaakt. De tekst van deze mededelingen werd pas begin november
gepubliceerd als appendix bij het U.N.O.-rapport. Lange tijd hebben wij
er alleen van geweten wat de Belgische en Katangese overheden er ons
van wilden meedelen. Dát de U.N.O.-verantwoordelijken België verwijten hun taak in Kongo te bemoeilijken, was intussen reeds zeker. Dat
hadden ze duidelijk genoeg gezegd aan de internationale pers. Twee
persagentschappen, Belga en Associated Press, werden aldus betrokken
in een diplomatiek spel met een buitengewoon hoge inzet. Welke die
inzet is, wordt op een vereenvoudigde manier duidelijk, indien wij het
spel, ietwat willekeurig, herleiden tot de twee hoofdspelers: Hammars~
kjöld en Wigny.
Hammarskjóld is in de huidige constellatie van de machtsverhoudin'gen uitsluitend aangewezen op de steun van het neutralistisch Af ro^-
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Aziatisch blok. 1) De Afrikaanse contingenten vormen de meerderheid
in het „U.N.O.-leger" in Kongo. Trekken zij zich terug, dan stort heel
dit ,,U.N.O.-leger' in elkaar; stellen sommigen van hen zich in dienst
van een „andere" Kongolese leider, dan rijst de vraag: moeten de andere U.N.O.-contingenten deze „agressie" dan bestrijden? En waartoe
zou dit leiden? 2) In de beraadslagende organen van de U.N.O. is in
de huidige omstandigheden geen enkele positieve politiek mogelijk zonder de goedkeuring van de landen die de Derde Wereld vormen. De
meest uitgesprokenen onder hen zijn „socialistisch" georiënteerd. Hun
antikolonialisme drukt zich uit in hun verzet tegen de Belgische aan we~
zigheid in Kongo, of „misleide" Kongolese leiders daar om verzocht
hebben of niet. Bovendien verzetten zij zich tegen een voogdij van de
U.N.O. over Kongo, uit vrees dat zulk een precedent ook op hen zou
toegepast worden indien hun eigen macht zou gaan wankelen. Sommige
Afrikaanse leiders, zoals Nkroema en Sekoe Toere, vrezen verder dat
de tijd in het nadeel werkt van hun leiderschap over Afrika en zetten
er alles op om hun gezag, nu het nog mogelijk is, stevig te vestigen.
3) De begrotingsmiddelen voor de actie in Kongo moeten door de
Assemblee nog gestemd worden. Tot nog toe werden fondsen ingezet
die voor andere doeleinden waren bestemd. De U.N.O. mag nu niet
een meerderheid van de leden voor het hoofd stoten waarvan zij af hanr
kelijk is om de Kongo-operaties te spijzen. Kortom. Hammarskjóld, die
over geen enkel zelfstandig machtsmiddel beschikt, is uitsluitend en alleen op louter diplomatie aangewezen. Dit is tevens zijn macht én zin
zwakheid. Het is best mogelijk, dat ook hij er van overtuigd is, dat voor
het reële welzijn van Kongo vele Belgen onmisbaar zijn of ten minste
uitermate nuttig, maar hij kán en mág in de gegeven omstandigheden
niet anders dan toegeven aan de druk van zijn opdrachtgevers.
Wigny, als de vertolker van de inzichten van de Belgische regering
en van de verwachtingen van de Belgische opinie, mag van oordeel zijn
dat hij de kans moet aangrijpen die hem door de veranderende politieke
toestand in Kongo geboden wordt om de rechtmatige Belgische belan~
gen te behartigen. Hij mag er van overtuigd zijn, dat de Kongolese bevolking haar voordeel zou doen met een Belgische hulpverlening. Hij
mag verontwaardigd zijn over de „uitzonderingsmaatregelen" die Ham~
marskjóld op de Belgen wil toepassen. Maar hij mag zich ook niet la
ten afleiden van het hoofddoel: het reële welzijn van Kongo en indirect
van de wereldvrede.
Het spel moet koelbloedig gespeeld worden. Het hoort tot een goede
diplomatie, dat België krachtig protesteert tegen Hammarskjólds aantijgingen. Zulk een protest verstevigt de zelfstandigheid van de Ser
,
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cretaris~Generaal en brengt zijn diplomatieke positie opnieuw in evenwicht. Wellicht hadden zijn nota's juist tot doel zulk een krachtig protest uit te lokken om hem van een al te eenzijdige druk te bevrijden.
Maar België zou Hammarskjóld een slechte dienst bewijzen, indien
het inging op zijn verzoek om alle „technici" zonder onderscheid terug
te trekken. Indien het waar zou zijn dat België gedurende de kolonisatieperiode zich niet in de eerste plaats heeft laten leiden door het
welzijn van het Kongolese volk maar door de binnenlandse politieke
noodwendigheden, dan is dit geen reden om de reële Kongolese belangen
nu op te offeren aan het spel van de internationale politiek. Maar dan
moet er dringend een oplossing gevonden worden voor de paradox die
nu in Kongo bestaat.
Het gevaar is immers niet denkbeeldig dat sommigen onder de Belgen in Kongo zich uitsluitend voor particuliere belangen interesseren
of inderdaad een politieke actie voeren die het werk van de U.N.O.
moedwillig ondermijnt. Voor enkele maanden heeft de Belgische rege~
ring er zich zelf reeds over beklaagd, dat de richtlijnen welke zij aan
haar agenten in Kongo stuurde, niet of slechts schoorvoetend werden
nageleefd. Zelfs het goed bedoelde en bekwame optreden van andere
Belgen bemoeilijkt de U.N.O.-operatie, doordat het een schaduw werpt
op de betrekkelijke ondoelmatigheid van bepaalde U.N.O.-ambtenaren.
Dit alles is te verhelpen, indien alle Belgen in Kongo onder een be~
paalde vorm van Belgisch gezag worden gesteld, dat samen met de
U.N.O. en de Kongolese gezagsdragers en volgens modaliteiten door de
drie partijen in goede trouw overeengekomen, borg staat voor de wisheid
van hun optreden. De vraag is dan, of dit mogelijk is zo lang de diplomatieke betrekkingen tussen België en Kongo niet hersteld zijn. De hernieuwde officiële Belgische aanwezigheid in Kongo wordt echter door
sommige Afrikaanse Staten met argwaan bejegend. De paradox is dus:
België kan alleen aansprakelijk gesteld worden voor de gedraging van
zin onderhorigen, indien het officieel in Kongo aanwezig is, maar deze
officiële aanwezigheid wordt door sommige Afrikaanse leiders (en niet
alleen door hen) niet gewenst. Op deze paradox moet van Hammarskjóld een antwoord gevraagd worden. Het is misschien de sleutel voor
de oplossing van een van de elementen van de Kongolese crisis.
België voelt zich nu verongelijkt. Maar de wrevel van de U.N.O. zal
wel diepere gronden hebben en ouder zijn dan de crisis van de laatste
maanden. Veel van het huidig conflict wordt duidelijk, als we de doelstellingen en bemoeiingen van de Organisatie gedurende haar thans
vijftienjarig bestaan en de houding van België daartegenover overschouwen. Over een en ander leest u verder in dit nummer meer.

Europese elite
in de loop der tijden
O. FORST DE BATTAGLIA

AT „eliten" een keur zijn en moeten zijn, begrijpen we reeds uit
het woord, dat dit begrip aanduidt. Het stamt af van het Latijnse
woord „eligere" uitkiezen en omvat dus een gemeenschap van uitverkozen personen. De tegenwoordig in het Duitse taalgebied gangbare
definities missen echter de mystieke, transcendentale betekenis, welke
dit begrip oorspronkelijk omvatte. Ze spreken van een „minderheid
van de hoogste waarde of met de hoogste prestatie", van „een kleine
groep", die te midden van een grotere sociale gemeenschap erkend
wordt als tot heersen bevoegd of tot leiding geven gerechtigd te zijn,
van een „mensengroep", die, te midden van een bepaalde sociale gemeenschap, de leiding heeft op grond van velerlei maatstaven: wetenschap, kunstculturele prestaties etc.; korter en raker omschrijft de
Franse Larousse het begrip door de definitie: „ce qu'il y a de meilleur,
de plus distingué".
Rekening houdend met het wezen der elite, dat wijst op een zending
en op het geloof daaraan door een gemeenschap, zouden wij echter
willen zeggen, dat het hier gaat om een groep van uitverkorenen, die,
in een nimbus van „hoger zijn", door een gemeenschap als leiding gevende figuren wordt beschouwd en die, hierom geëerd, bewonderd en
bemind, als geroepen geldt tot voorrang, tot voorbeeldige levenswandel en tot leiding. A priori moet ontkend worden, dat „elite" zonder
meer gelijkgesteld wordt met een feitelijke macht en heerschappij. Wel
heeft een dergelijk in elkaar grijpen vaak plaats, een volledige samensmelting en ten slotte een gelijkstelling van macht, bevoegdheid tot
heersen en uitverkoren zijn. Doch hier dient aan vooraf te gaan een
lange periode waarin de „elite" zich als zodanig heeft laten gelden en
waarin de, door bloot geweld aan de top gekomen groep, de onderworr
penen er van overtuigt, dat zij ook de kostbaarste waarden in zich verenigd heeft. Deze uitverkiezing moet echter berusten op een opdracht
vanwege een goddelijke macht.
In het verloop van onze uiteenzetting zullen we zien, dat er drieërlei
zendingsopdrachten tot vorming van elften mogelijk zijn en in de historie ook hebben plaats gehad: de opdracht van bovenaf, de opdracht
door de leden van een reeds erkende elite en de opdracht van onderaf.
In het eerste geval staan we tegenover een genadegave van de godheid,
waarvan we een equivalent in het verre oosten zien in de Chinese
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„Ming". De tweede mogelijkheid bestaat in de erkenning als lid van een
bevoorrechte klasse door de medeleden als b.v. de Académie f rancaise,
de „jockey Club", de „Society" of de „Upper ten", de handels- of geldmagnaten etc. De derde mogelijkheid, die berust op een veronderstelde
goddelijke opdracht, gaat van de massa uit, onverschillig of dit fictie
blijft of wel voortkomt uit werkelijke zakelijke verhoudingen; ze wortelt
in de volkskeuze, in partijen en organisaties.
Enkelingen of hele groepen behoren zolang tot de elite als bij de
leden en bij de massa van de gemeenschap, wier uitverkiezing door
deze elite belichaamd wordt, het geloof aan de criteria, op grond waarvan men tot dergelijke uitverkorenen gerekend wordt voortduurt en
voor zover de betreffende enkelingen of groepen in de ogen van hun
gelijken en van de massa voldoen aan de gestelde eisen. Men wordt
dus lid van de elite, wanneer nieuwe inzichten betreffende de kentekenen van de uitverkiezing zich doen gelden of wel wanneer een individu
of een groep van personen de voor de inlijving in de elitesfeer noodzakelijke eigenschappen weet te verwerven. Omgekeerd worden enkelingen of groepen uit de geëerde en bewonderde leiding-gevende laag
verwijderd, wanneer tot dan toe daar geldende noodzakelijke criteria
verdwijnen of wanneer voor de enkeling of de groepen de heersende
premissen van het uitverkoren zijn verloren gaan. Dit alles kunnen wij
aan vele historische ontwikkelingen toetsen. Want de inzichten over
voorbeeld en voorrang hebben sinds de oertijd veranderingen ondergaan, wel minder vaak dan men denken zou, doch op zeer bepaalde
punten.
In het begin, in de voorhistorische tijd, zien we de angst voor biolor
gische-sexuele kracht. Te midden der horden der zich boven de dieren
verheffende mensen zwaaien de sterksten, bewonderd en gevreesd, de
scepter, zij, die zich in de levensstrijd als de besten hebben doen kennen, de uitverkorenen van de teeltkeuze. Volgens hun natuurlijke aanleg keren zij zich van zwakkeren af. Hun nakomelingen, mooier van
gestalte, behept met meer verstand en beter in staat in moeilijke omstandigheden een oplossing te vinden, worden langzamerhand, niet
slechts door het botte instinct, als de leiders van nature erkend, doch
ook op grond van primitieve verstandelijke overwegingen. Ze moeten
blijkbaar hogere wezens zijn en het zich ontwikkelende geloof aan bovennatuurlijke machten ziet in hen afstammelingen van goden.
Zo is het tenminste in het gebied der indo-europese volkeren, terwijl
in andere cultuurgebieden, naarmate men verder gaat, de heersers zelfs
als incarnatie der godheid beschouwd worden, zoals in het oude Egyp•te. In de vroeghistorische tijdvakken en tot in de door de geschiedenis
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verlichte eeuwen, bepalen de Indiërs, de Germanen, de Grieken, de
Italiërs zich er toe hun elite als nakomelingen van goden en halfgoden
te vereren. Atheense Eupatridenstammen van Heracles af en hierdoor
van Zeus; de Juliërs met Caesar, van Aeneas, dus van Venus. Koningen uit het Noorden hebben als voorvaders Odin of andere goden.
Geheel op gelijke wijze werd verder in het keizerlijke Japan tot in onze
dagen de Tenno in lichamelijke gedaante beschouwd als afstammen
ling van de zonnegodin Amsterasu. Het was zeer begrijpelijk, dat men
zulke verheven wezens van bovenaardse oorsprong moest eren, ben
wonderen en liefhebben en dat men hun als recht, als monopolie, toekende datgene, wat zij zonder meer bezaten, t.w. leiding in de stam, in
de jonge staat, het maatschappelijke overwicht dat in een agrarische
gemeenschap door groot-grondbezit verzekerd was en dat deze
„happy few" zich afzonderden van de lieden van lagere geboorte door
strenge wetten, die verplichtten tot huwelijken in dezelfde stand.
Zelfs behielden zij zich het voorrecht van verbindingen met de on^sterfelijken voor, in wier dienst zij werkzaam waren. Het oudste crite•0
rium als bewijs van te behoren tot de elite, was het bloed, de af stam.ming; het reine, zuivere, vlekkeloze bloed, zover als het voor alle voor#&
ouders en, niet slechts voor de mannelijke linie, volgens mensenheuge
nis, te achterhalen is. In de elite kwam men slechts door geboorte; men
trad er slechts uit, althans in zijn nakomelingen, door een huwelijk bel~
neden zijn stand met een vrouw van niet-goddelijke afstamming.
De sporen van deze inzichten zijn ver, tot aan het begin van de tegenwoordige tijd te volgen. Onder invloed van het christendom was
het geloof aan de goddelijke afkomst van de bovenste laag der maatschappij reeds lang verdwenen, doch haar beveiliging door de regels
van gelijkwaardigheid van geboorte en het maatschappelijk aanzien
van de oudste, uit bloedadel stammende geslachten, duurde in alle
scherpte onverminderd voort, ook nog in een tussenperiode bij de anr
tieken, toen nieuwe criteria voor het behoren tot de elite ingang vonden, en daarna in de door de Germanen beheerste wereld der Middeleeuwen, met name in Italië tot in de elfde, in Frankrijk en Engeland tot
in de twaalfde, in West- en Zuid-Duitsland tot in de dertiende, in
Noord~Duitsland en in Scandinavië tot in de vijftiende eeuw.
Zoals in het volksgeloof voortaan heiligen kwamen in de plaats van
onttroonde goden en halfgoden, zo heeft het christendom door instellingen als de „Eigenkerk" en de Freiherr-stiften het priesterschap der
goden-afstammelingen vervangen. De „Eigenkerk" het begrip is
door de kerkhistoricus Stutz twee generaties geleden gevormd was
een kerk, waarin de hoogadellijke grondheer en stichter door een door
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hem en door zijn nakomelingen benoemde geestelijke vertegenwoordigd
werd. Door Vrijheer-stiften (en Domkapittels) werden slechts diege•
nen als lid aangenomen, die van adellijke afstamming waren en die
zulks volledig vanaf de vroege Middeleeuwen, aan de hand van „afstammingsdokumenten", uitdrukkelijk konden bewijzen.
De wet van gelijkwaardige geboorte gold ten slotte in al zijn strengheid voor de gehele hoge adel, die voorheen beschouwd werd als afstammelingen van goden, al waren er dan ook plaatselijk verschillen te
constateren. De kinderen van hen die hieraan niet voldeden volgden
„de slechtere hand", d.i. zij vielen terug in de stand van de moeder van
lagere geboorte. Slechts langzamerhand werd de opvatting omtrent
deze onverbiddelijke normen wat ruimer. Doch in de meeste Europese
regerende families en in de zogenaamde „gemediatiseerde" huizen van
geslachten, die tot 1803 (1806) tot de hoogsten van het land behoorden, bleef een meer of minder grote maatstaf voor de afkomst van een
gelijkwaardige echtgenote gehandhaafd. Als merkwaardige naklank
van het geloof aan goddelijke afkomst of aan een bovennatuurlijke
genadegunst in christelijke betekenis, vermelden wij het geloof aan de
„rois thaumaturges" gedurende het Franse Ancien Regime. Volgens dit
geloof bezaten de koningen wonderbare geneeskracht, welke zij na hun
kroning op personen met kropgezwellen beproefden.
Tweemaal werd het bloed als uitsluitende grondslag voor de topwaarde--bepaling van een mens door andere criteria aangevuld of zelfs
verdrongen. In de eerste plaats bij de antieken. Uit de Griekse en de
Romeinse geschiedenis is bekend, dat in Griekse steden, vooral bij de
Ioniërs, de oeradel-geslachten het alleenrecht op staatsambten ( stads~
ambten) verloren; dit geschiedde tijdens de overgang van agrarische
naar agrarisch-kapitalistische staat en van aristocratie naar democratie.
In Rome brengt het jaar 363 voor Christus een bijzonder feit, als de
consul-functie voor de eerste maal door een plebejer vervuld wordt.
De patriciërs van mytische afkomst werden de een na de ander uit alle
ambten verdrongen. De priesters boden de grootste weerstand aan de
aanvallen uit de lagere regionen. Doch ook hieraan kwam een einde,
toen het Christendom de overwinning behaalde en nadat ook reeds
vroeger keizers uit minder voorname families aan de macht waren
gekomen. Nu werd een ander element belangrijk: de wijding. Thans
konden de afstammelingen van alle klassen der bevolking en van alle
in het imperium levende naties priester, bisschop, ja paus worden. Wie
echter lid van de clerus was geworden, die behoorde door zijn ambt
tot de tot voorbeeld strekkende uitverkiezing waaraan eerbied verschuldigd was.
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Zoals wij boven reeds gezegd hebben, kwam er na de volksverhuizing weer een teruggang: de hoge kerkelijke waardigheden, waaraan
wereldlijke macht verbonden was, werden aan leden van de bloed-adel
gegeven en al spoedig alléén aan hen. Dit was behalve van politiek,
ook van groot maatschappelijk belang. De in de agrarisch-feodale staat
tot rijkdom gekomen kerk werd een verzorgings-instituut voor jonge
zonen en ongetrouwde dochters van de aristocratie. Hiertegen namen
de pausen stelling; hun poging om de politieke en economische macht
van de dinastieën, tenminste op kerkelijk gebied, te breken, vormt de
inhoud en de achtergrond van de investituurstrij d en van een taaie
worsteling om de democratisering van de belangrijke kerkelijke ambten.
Successen op dit gebied zijn op de eerste plaats in Italië, vervolgens in
Frankrijk en in Engeland bereikt.
Dit alles wordt ons duidelijk in samenhang met het verschijnen van
de burgers in de steden, die niet slechts steunen op een groot grondbezit, maar op roerende goederen en op de beroepsbeambtenstand, die
zijn oorsprong vindt in het Romeinse recht, en verder in verband met
het verschijnen van de door vorsten verleende „brief adel". Evenals bij
de antieken, komen magistraten en bestuursmannen en later niet-adellijke, in huurdienst staande veldheren, in aanzien. Deze door de gunst
der vorsten, door begaafdheid, door geluk of door louter toeval omhooggestegen personen verenigen zich met de eliten van geboorte.
Langzamerhand wordt door hen het de hoge bloedadel beschermende
principe der gelijkwaardige geboorte ondermijnd. Dochters van afstam•melingen van goden huwen de een of andere hoge ambtenaar, een
fortuinlijke legeraanvoerder of zelfs een rijke koopman. Wanneer zo'n
voorval zich in een familie herhaalt, dan glijdt zij als vanzelf binnen in
de voorheen smetteloze exclusieve hoge adel. Voortaan behoort zij tot
de elite, waarop, als volgend stadium van een onvermijdelijke ontwik.keling, steeds meer geslachten uit het eertijds lagere volk zich door
huwelijken toegang verschaffen tot de leidende laag en ten slotte alle
hoge ambtenaren en officieren hun intrede in de elite doen.
Op deze wijze ontstaat er in Frankrijk naast de „noblesse d'épée",
de zwaardadel —, de ambtenarenadel, de „noblesse de robe", en
evenzo vormt zich in het Duitse gebied naast de dynastie-adel, in principe nog steeds van zuiver bloed, een tweede lagere adel, die voortkomt
uit de ministerialen, dienstmannen
officieren en bestuursambtenaren
van het Rijk, van landvorsten en edelen en die verder gevormd
wordt door diegenen, die door een adelsbrief van landheer of zelfs van
keizer of koning in de adel verheven zijn. Op de voorgrond tredende,
door het lot begunstigden klimmen naar boven. Men denke slechts
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aan de stamvader van de Lombardische S f orza's, een boerenzoon, die
het hertogdom Milaan kreeg en wiens vrouwelijke nakomelingen op
de troon zaten van het Heilige Roomse Rijk en van de Jagellonen
die stammoeders werden van de Capetingers. Of later, aan de in de
gravenstand verheven generaals van de 30-jarige oorlog, die, als eenvoudige leiders in een dorp geboren, als landheren stierven, zoals de
bekende Holzapfel, wiens erfdochter huwde met een lid van het geslacht Nassau.
Een langzaam gestadig omhoog stijgen op de maatschappelijke ladder kwam echter vaker voor. Dit was o.a. het geval met de Fuggers,
die in 2 eeuwen de weg van boerenzoon en weversknecht tot Rijksgras
ven aflegden, terwijl ze intussen de rijkste bankiers van hun tijd geweest waren en het minder beroemde, uit Freiburg stammende burgergeslacht der Walters, dat reeds in de 14de eeuw hoog-adellijke verbin
dingen had. Hiermede hebben we reeds een verder criterium voor lidmaatschap van de elite aangeroerd: rijkdom aan roerend goed.
Met de opbloei der steden in de Middeleeuwen komt weer een verschijnsel naar voren, dat reeds in de klassieke oudheid te bespeuren
was. Zo gauw grondbezit en bovendien beschikkingsrecht over slaven,
lijfeigenen, over vee en primitieve landbouw-werktuigen, niet meer de
enige steun vormen voor een maatschappelijke overheersing en het
geld, de ruilwaren, de handel en de industriële produktie een belangrijke en voorname rol gaan spelen, zijn de met deze nieuwe rijkdom
begunstigden eveneens leden van een elite, waarin zij, evenals de ambtenaren van lage geboorte, in uiterlijke eer achter de aristocratie van
den bloede, ja zelfs achter de tweede, lagere adel moeten staan, doch
waar zij meer en meer de werkelijke macht uitoefenen. Bovendien zijn
zij dan boven alles de drijvende krachten, de voorhoede van de vooruitgang en tevens de maecenaten en de steunpilaren van de opbloei der
wetenschappen, kunst en poëzie. Men denke aan de Franse „iermiers
généreux", en aan Nederlandse, Duitse en Italiaanse patriciërs, waarbij
men echter de betekenis van het aanmoedigen tot geestelijke beroepen
door vorsten en lagere adel geenszins uit het oog moet verliezen of
loochenen.
Opnieuw ontstaat een nieuwe omstandigheid, die toetreding tot de
elite mogelijk maakt, t.w. de schitterende prestaties op geestelijk gebied.
Ook hier weer een parallel met hetgeen zich in de Grieks-Romeinse
oudheid voordeed. In Griekenland waren de eerste vertegenwoordigers
van de kunsten en van de dichtkunst, die het sieraad vormden van de
jonge wetenschap, uit de adel voortgekomen, doch de maatschappelijke
positie der dichters, beeldhouwers en architecten, van de schilders en
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geleerden, ook van lagere afkomst, werd eerst werkelijkheid in
het tijdvak van de democratische stad-staat. In Rome geschiedde het
pas in de late republiek en in de keizerstijd, dat iemand enkel en alleen
op grond van zijn dichterlijke, kunstzinnige of wetenschappelijke begaafdheid tot de elite werd gerekend, vrijgelatenen en vreemdelingen
niet uitgezonderd.
Een tweede keer geschiedt zulks ten tijde der Renaissance en van
het Humanisme. De 15de eeuw stuwt niet slechts de triomferende
legeraanvoerders en de koninklijke kooplieden krachtig omhoog; dezelfde golf voert ook met zich mede een succesvolle dichter, een alge^e
meen bewonderde schilder, een grote bouwmeester, een op de voorgrond tredende jurist, historicus of geneesheer. En in de volgende
eeuw zelfs Leonardo da Vinci's, Titianen, Aretino's. Zij behoorden
reeds tot de personen, die aan de adel gunsten verleenden.
Het woord van Karel V, tot de Spaanse „grandes" gesproken, toen
dezen zich er over ergerden, dat de keizer voor de meester een penseel,
dat hij liet vallen, opraapte, is karakteristiek voor de veranderde sociale
waardebepaling: „ik kan van ieder van U een vorst maken, doch van
geen enkele vorst een Titiaan". Een zwakkere naklank van deze uitspraak vinden we in de anecdote van Lodewijk XIV, die, om de adellijke verachters van Molière aan de kaak te stellen, de schrijver der
onvergankelijke komedies aan zijn dis nodigde en hem eigenhandig
een gebraden kip voorsneed. Voorlopig bleven voor de elite de volgende criteria gelden: voorname geboorte, wijding, hoog ambt, rijkdom,
geestelijke prestatie. De uitverkiezing door hogere bovenaardse. machten, dus het geschenk van adellijk bloed en van verstand en ook de
wijding, en verder de erkenning door de hoogste aardse machten
het leidende ambt, het militaire kommando wordt steeds voor degenen, die zich door hun werk wezenlijk onderscheiden en voor zeer
gefortuneerden, aangevuld door de erkenning van hun standgenoten
in de elite, hetgeen op zich zelf niet van zelf sprekend is. Hoe dichter
wij bij de omwenteling van de grote revolutie van 1789~ 1795 komen,
des te duidelijker tekent zich tevens deze instemming door gelijkbevoordeelden af als gelijktijdige erkenning door een steeds in getal toenemende massa, die na rijp beraad, haar elite vrijwillig aanneemt.
In de Middeleeuwen en tot in de nieuwe tijd hadden de gewone
stervelingen zich er weinig of in het geheel niet mee geplaagd om te
achterhalen wie tot de elite behoorde en waarom de een of ander er bij
ingelijfd moest worden. Nu werd dit anders. In de plaats van de blinde
gehoorzaamheid en van de onverbiddelijke erkenning van een door de
niet-begunstigden als onvoorwaardelijk geschenk aanvaarde maat-
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schappelijke orde, kwam nu duidelijk de vraag naar voren betreffende
de billijkheid hiervan en niet zelden werden de grondslagen geloochend. De retorische vraag, door Figaro tot zijn heer gericht, wat de
graaf dan wel gepresteerd had om alle voorrechten te genieten, dus om
tot de elite gerekend te worden, heeft honderden en duizenden en nog
eens duizenden intellectuelen van de middenstand, kooplieden en ontwaakte boeren, doch ook door scrupules geplaagde vooraanstaande
leden der maatschappij, verontrust, totdat het door kanongebulder
vergezelde antwoord kwam, dat sedert de bestorming der Bastille voortdurend herhaald werd en ook door de voorbijgaande overwinning der
reactie niet overstemd werd. Voortaan blijkt in toenemende mate de
erkenning van onderaf belangrijker te zijn dan de benoeming van
bovenaf. Doch het oordeel van de elite-genoten blijkt verder mede
beslissend, ja, doorslaggevend. In de elite treden de gekozen volksvertegenwoordigers of minstens hun leiders, aan wie in de constitutionele landen en dat zijn sinds de zestiger jaren alle staten van Europa, met uitzondering van Rusland en van het geheel afgezonderde
Turkije de ministerplaatsen, andere hoge openbare ambten en leidende maatschappelijke functies ten deel vallen. Een zeer merkwaardig
feit doet zich bovendien voor, dat pas in de tweede helft van de 19de
eeuw op de een of andere wijze kenbaar wordt en dat sindsdien vaste
omlijning heeft gekregen: mensen, die noch door hun afstamming, noch
door hun ambt, noch door hun geestelijke prestatie, noch zelfs door hun
autenthieke rijkdom en de daarmede verbonden maatschappelijke en, indirect, politieke invloed op de voorgrond treden, worden alleen hierom
tot de elite gerekend, omdat zij leven volgens elite~levensstandaard en
door de elite, door een gesloten groep van deze uitverkorenen, „de sor
ciety", als tot hen behorend beschouwd worden.
Zoiets had vroeger niet bestaan; deze „dandy's en dilettanten"
(Schaukel), deze ,,society-dames", deze dubieuse leden van het "dolce
vita" van Rome, van de Parijse „naure noce", van de Wiener Festr
wochen, zij allen, van wie bijna niemand precies en slechts weinigen te
precies wisten, waar ze vandaan kwamen noch welk verleden of welke
tegenwoordige leefwijze schuil ging achter hun vlotte mondaine manier
van optreden, deze nieuwste groep van de elite toonde juist de prijs,
die men betalen moest voor de democratisering, óók van de elite, want
het was vooral de massa, die, terwijl ze dergelijke twijfelachtige leidende figuren met bewondering zag optreden, zich tegen hen keerde en
hen in de geïllustreerde bladen bespiedde en de schijn van uitverkiezing deed veranderen in een beklagenswaardig bestaan.
Het stemt tot grote vreugde, dat in de 19de eeuw voor de beeldende
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kunstenaars, toneelspelers, zangers en later voor de filmsterren en journalisten, een betere plaats onder de zon veroverd wordt, die in onze
tegenwoordige tijd nog aan achting en belangstelling gewonnen heeft.
Dezen, en met hen componisten en dirigenten, hebben pas enige eeuwen
later een zelfde grote waardering ondervonden als vroeger in de Renaissance en dank zij het Humanisme dichters, wijsgeren, schrijn
vers, geleerden. Werd niet Mozart als aartsbisschoppelijk dienaar en
Haydn als huisofficier van de Esterhazy's behandeld, in de tijd, toen
Voltaire en Rousseau, erfgenaam van een notaris en zoon van een
ambachtsman, door monarchen gevleid en geëerd werden, toen spoedig
daarop Schiller, zoon van een klein-burgerlijke familie, aan het vorstenhof verkeerde en ten slotte in het graf der vorsten werd bijgezet? En
twee eeuwen later zien wij Wagner, omgeven door pracht en praal,
vriend van een koning, de Patti's, Caruso, Toscanini, Chaplin en Grace
Kelly, die als ware zij van gelijke afstamming, een regerend vorst
huwt. Men vergete ook niet de eminenten in de sportwereld.
Indien men de beschouwingen van onze dagen over de elite op de
meest onbevangen en betrouwbare wijze wil leren kennen, dan zijn er
twee mogelijkheden voor een onbevangen en onaantastbaar oordeel:
de gedragslijn van de elite zelf en die van de grote massa, die door de
door ons in het begin van onze uiteenzettingen onderstreepte noodzakelijke „consecratie", ° haar deugdelijk antwoord geeft, dat zij diegenen uitkiest die door haar geëerd, bewonderd, bemind en tot voorbeeld gesteld worden. Wie ziet men in het wekelijks programma van
de bioscopen, wier levenswijze wordt - in films van de samenleving
vernederd of verruwd vertoond? Welke f amilief eesten wekken de
belangstelling, wie worden door fotografen en reporters omzwermd?
Het antwoord hierop wordt gegeven door deze opsomming, die terugziet tot in de grijze oudheid en tot op heden is bijgewerkt: vorsten,
leidende staatslieden, miljardairs en maatschappij-groten, filmsterren,
toneelspelers, zangers, geleerden van populair geworden vakken
(atoomfysici, medici, chemici) , uitvinders, sportcoryf eeën, verder, in
ieder geval de hoogst~gewijden (paus, kardinalen, „actuele" bisschoppen en pastoors) , dirigenten en componisten, een paar dichters, kunstenaars, psychologen, parlementariërs.
Men dient evenwel onderscheid te maken: sommigen zijn verzekerd
van blijvende attentie; zij blijven tot de elite behoren, ook al zouden
zij hun tegenwoordige positie verliezen. Dit geldt voor monarchen uit
oude geslachten van heersers, voor voortreffelijke staatslieden. De overigen zijn slechts zeker van te behoren tot de elite, zo lang als de ordening van onze tegenwoordige maatschappij duurt: hoog~ en hoogwel--
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geborenen, sinds enige generaties bestaande solide rijkdommen, hoge
geestelijken, ambtenaren, militairen, hoogstaande geleerden en schrijn
vers. De Britten hangen echter af van de gunst van het ogenblik.
Vooral de beeldende kunstenaars en de vooraanstaande sportmensen
kunnen ongemerkt weer in het „niets" verdwijnen.
Ten slotte een snelle blik op de communistische wereld in het Oosten. Nog voor de oktober-revolutie van 1917 hebben voortreffelijke
sociologen Pareto, Mosoa, Michels koel-wetenschappelijk aangetoond, wat in onze dagen Dziles met veel pathos meende te ontdekken, het niet te loochenen ontstaan van een „nieuwe klasse", van een
elite, die oprijst uit de donkere achtergrond, ook in een socialistische
maatschappij, die het communisme nastreeft.
We behoeven geen woorden te verspillen aan de utopie van een
volledige gelijkheid van alle mensen. Voor de ernstige onderzoeker
gaat het alleen hierom, te weten volgens welke criteria de momentele
elite te herkennen is, waarbij het nauwelijks van belang is in hoeverre
gelijkheid van allen voor de wet op papier staat of werkelijkheid is.
De Sovjet-verteller en criticus Ehrenburg heeft eens de schrijvers en
geleerden betiteld als „onze lords". Hier ligt wel iets toepasselijks in,
al is het niet de volle waarheid. In de Sovjet-Unie, evenals in haar
satellietstaten, hebben enige criteria, die elders in Europa onbeperkt
gelden, aan kracht verloren of volledig ingeboet. Afkomst en wijding,
rijkdom en zelfs het verwisselen hiervan zijn daar zonder belang, hoewel
enige uitzonderingen verwondering wekken. De hoogste prelaten
de patriarch, de metropoliet van Krutioy, vervolgens de dragers van
ook door het Sowjet~regime hooggewaardeerde historische namen genieten onbetwistbaar aanzien en hebben in feite een verheven positie.
Overigens omvat de elite in het communistische en in het volks-democratische Oosten op de eerste plaats de leidende partij~leiders, de
hoogste staatsambtenaren en maarschalken, generaals, alsmede de officieel erkende belangrijkste geleerden (academici, met staatsprijzen
onderscheiden onderzoekers) , schrijvers, componisten, dirigenten, acteurs van film en toneel, ingenieurs, technici, journalisten, hogere f unctionarissen van het Partijapparaat en van het Bestuur, ten slotte en dat
is het enige ten opzichte van het Westen als positieve nieuwe aan te
merken verheerlijkte stootarbeiders (Stachanovy), kolchozen-boer
ren, en verder voldoen ook als bevoorrechten in een klassenloze maatschappij aan de naam van elite de bekende „werklustigen", die geëerd,
bewonderd, bemind worden, leiding geven en tot voorbeeld strekken.
Elk tijdvak, elke cultuurperiode zoekt en vindt zijn eigen keur en
ieder heeft de „elite" die hij verdient.
a

J. VAN ACKERE

D

De rijpere Stravinsky

E Symfonie in drie delen van 1945 is de eerste van een reeks syn-

thetische scheppingen die op een schitterende wijze de bewering
weerspreken als zou Stravinsky's ontwikkeling, sinds de Psalmensymfonie, in dalende lijn zijn gegaan. Het Concerto in D, Orpheus 1 ), de
Mis, The Rake's Progress stelden, elk in hun genre, een eindpunt aan
de richting die de toondichter naar een steeds logischer en strengere
^iitklaring leidde; de Symfonie in drie delen geeft werkelijk een synthese
van zijn meest kenmerkende stijlaspecten en houdingen, een synthese
waarin alle vroegere verworvenheden tot een nieuwe eenheid zijn verwerkt.
Het is Stravinsky's derde symfonie. De eerste werd beïnvloed door
Rimsky -Korsakov; de tweede werd bewogen door Haydn's geest en
door neo-klassieke tendensen; de derde is een exponent van de rijpe
Stravinsky. Ze begint ex abrupto, met een machtig gebaar: een thema
breekt los, dat langs een spanningsvolle overmatige octaaf, vier maal
herhaald tussen zware akkoordengangen, met een geweldig elan naar
omhoog streeft. En dan zien we verder nog eens het ritmisch fanatisme
en de syncope van Le Sacre herleven, de dynamische tensie der bassen
en de arpeggio's van de Symphonie de Psaumes, de beschouwende
sereniteit van Apollon Musagète. Het werk is echter een synthese niet
zo zeer om de verschillende reminiscenties van stilistische hoof dmomenr
ten uit vroegere werken, doch vooral omdat de algemene principes van
Stravinsky's schrijfwijze en opvatting hier zo zuiver naar voren treden.
In het Feu d'arti f ice, zevenendertig jaar geleden, waren deze principes,
tussen velerlei invloeden in, reeds duidelijk te doorzien: het spichtig,
nogal hoekig melos, het scherp afwegen van klank en timbre in de
orkestratie met het vermijden van het romantisch tutti, het onderschikken van de kleur, de objectieve, abstracte houding, het vrijelijk bewegen
rond tonale kernen. Maar intussen is er heel wat weg afgelegd. Bij het
lezen van de partituur staat men verbaasd, tot welke verrassende eenvoud de componist van Le Sacre is gekomen.
De voorbereiding tot deze symfonie is te vinden in de driedelige Ode
voor orkest, welke Stravinsky in 1943 schreef ter nagedachtenis van
Mevrouw Koussevitzky, de echtgenote van de beroemde dirigent. Het
,

1)

Cfr, ons artikel Orpheus in moderne gewaden in Stret'en, juli 1958, pp. 967-969.
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is een compositie van beperkte omvang, die wellicht juist door haar densiteit de hoofdkenmerken van de stijl nog duidelijker blootlegt. De toondichter biedt de overledene als hulde datgene wat hij geven kan: muziek.
Het is overigens een geheel verinnerlijkte hulde, welke niets gemeen wil
hebben met het pathetische, droef lyrische van de gewone In Memorir
ams. De Eglogue slaat, tegenover de geconcentreerde stemming van de
hoekdelen (Eulogie en Epitaaf) , zelfs een frissere toon aan met opgewekte hoornsignalen.
Eén jaar na -de Symfonie componeert Stravinsky in Hollywood een
ander voldragen instrumentaal werk: het Concerto en ré voor strijkers.
Zonder een zweem van formeel academisme zijn expressie en vorm hier
in elkaar gegroeid. over het werk ligt de rustige, zelfzekere glimlach
van de bereikte volmaaktheid. Van bij de aanvang slaagt de toondichter
in zijn poging om de zo versleten klankeffecten van het strijkersensemr
ble te vernieuwen en te verruimen: gestreken eerste violen en altviolen
stelt hij tegen pizzicati van tweede violen en celli. Opmerkelijk is in dit
werk het belang van de secunde. Bij de inzet geven de lagere strijkers F
tegen de Fis van de hogere, -en in bijna iedere maat keert de wrijving
van een kleine secunde terug. Ook in het structureel zeer vrije rondo
treffen we de secundeverhouding F-Fis aan (b.v. maten 9.10 in de
eerste viool: melodisch) . Vaak ook, zoals b.v. in het slotakkoord in D
groot, waarin E aanwezig is, wordt een harmonische secunde toegen
voegd. Verder ontbreekt hier elke stilistische ontlening. In het klare
classicisme van dit zo melodieuze concerto blijft nog alleen de geest van
het klassieke over: hij wordt uitgedrukt in een taal die het horizontaalhoudt, puur, sereen, en toch gevoelvol, in een ongerepte eenheid van -contrapulehvic-armonsevlk wicht
houdt, puur, sereen, en toch gevoelvol, in een ongerepte eenheid van
stijl.
Naarmate we het eindpunt van Stravinsky's evolutieve curve naderen,
tekenen enkele hoofdeigenschappen van zijn muziek zich duidelijker af.
Ondanks zijn boutades in de Poétique musicale (die naast vele originele
gedachten meer dan één contradictie en onrechtvaardigheid bevat, o.m.
tegen Tristan) , en ondanks het feit dat -de schijnbaar onberoerde Stra~
vinsky nooit heeft toegegeven aan een individueel lyrisme, bezit ook zijn
muziek haar eigen sensibiliteit en expressieve waarde: in zijn werk zijn
momenten aan te wijzen van een verrukkelijke poëzie, b.v. het begin van
het scherzo uit Le baise r de la fée. waar hobo's en Engelse hoorn prevelen op een siddering van de violen. In de tweede plaats getuigt zijn muziek van een onverbiddelijke logica, met wetten even streng en consequent als die der traditionele harmonie. Op deze grond verdedigt Stravinsky zich dan ook tegen de opinie als zou hij een revolutionair zijn: hij
-

,

-
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heeft niet, zoals Schönberg, nieuwe systemen ingevoerd, maar alleen de
conclusies getrokken uit de bestaande systemen. Binnen het tonale sys^teem, dat hij nooit heeft verlaten, heeft hij een herwaardering van de
vormen doorgevoerd. Verder is zijn werk van een buitengewone eenvoud: alleen wordt ieder middel dat aangewend wordt, op de meest
vernuftige wijze uitgebuit. Ten slotte schijnt zijn hoogste doel zich met
dat van de muziek zelf te vereenzelvigen: zingen. In zijn Poétique musicale bekent Stravinsky: „Je commence à pensen, d'accord avec le grand
public, que la melodie doft conserver sa place au sommet de la hiérarchie
des éléments qui composent la musique". Hij is immer voortgegaan zo te
denken. Luisteren we in The Rake's Progress naar „How sad a song":
het is van een zo ontstellende eenvoud in melodie, harmonie en begeleiding, dat we ons een ogenblik afvragen of Stravinsky het wel ernstig
meent. Maar het is niets anders dan een tot het uiterste doorgevoerde
uiting van zijn klassieke versobering, in een genre dat hij tot dan toe nog
niet had beoefend. Hij keert terug naar het zuivere bel canto, maar vernieuwt het, maakt het Stravinskiaans modern, door er elke lyrische uitstalling van sentiment uit te weren. Anderzijds is de muziek bij Strar
vinsky veel meer dan een vermakelijk spel: een exponent van de mensen
lijke geest, zijn projectie in het klankenmateriaal.
De jongste werken

Gedeeltelijk althans en op een manier welke men van iemand die tot
nog toe buiten de greep van Schönbergs stelsel was gebleven, moeilijk
kon verwachten, heeft Stravinsky in zijn jongste werken de dodecafonie
sche methoden aangewend. Na de schraal contrapuntisch opgevatte
Cantate op anonieme Engelse teksten van 1952 . ~ een profane projectie
van de sacrale stijl van de Mis ^— verschijnt in 1954 het In Memoriam
Dylan Thomas. De tonenreeks die aan deze klaagzangen ten grondslag
ligt, wordt serieel beurtelings in omkering, kreeftgang enzovoort he
haald en bewerkt. Duidelijker is het dodecafonisch aspect in het volgend
Canticum Sacrum (1955), o.i. het sterkste werk van Stravinsky's laatste
periode. Geschreven ter ere van Sint-Marcus in opdracht van de stad
Venetië, wordt zijn vorm, volgens Stravinsky's eigen getuigenis, be~

paald door de architectuur van de basiliek, waarvoor het bestemd is en
waar het trouwens o.l.v, de componist zijn eerste uitvoering heeft gekregen. Aanleunend bij de Renaissancetraditie gaat het, over de eeuwen
heen, terug op de Sinfonia sacra Benedicite Dominum, welke Giovanni
Gabrieli, de organist van de San Marco, in 1615 componeerde voor de
basiliek. Ook dit werk berustte op contrastwerkingen welke geïnspireerd
14
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waren door bouwschikkingen en eigenheden van San Marco: vrouwenen mannenkoor, koren en kopers, solostemmen en orgel worden tegenover elkaar gesteld. Dergelijke contrasteffecten kwamen reeds in Strar
vinsky's vorige cantate tot uiting in de Venetiaans barokke tegenstelling
van strijkers en kopers. Men vindt ze terug in het Canticum Sacrum.
Naar het voorbeeld van de vijf koepels van de San Marco bevat het vijf
delen. De tekst is ontleend aan de Latijnse versie van de Schrift. De
muzikale en geestelijke kern wordt gevormd door het middenstuk, waar
duidelijk de compositietechniek in spreekt. In drie episodes worden de
drie goddelijke deugden, Caritas, Spes en Fides, aangeroepen, waarbij
solisten, koor en orkest een eng wisselspel spelen. Het contrasteffect is
ook bijzonder duidelijk in het aanvangsdeel, waar het machtige koor
„Euntes in mundum universum" door kalme tussenspelen van het orgel
wordt onderbroken.
Volkomen dodecafonisch zijn de tweede en vierde bewegingen. De
twaalftonenreeks is vervat in drie koperakkoorden waarmee het tweede
deel, een lied voor tenor, opent. Het slotdeel is het trouwe spiegelbeeld
van het aanvangsdeel: noot voor noot keert de muziek in omgekeerde zin
naar het aanvangsakkoord terug, aldus klanksymbolisch de onverbiddelijke logica en de gesloten „Endgi ltigkeit" van de christelijke geloofsleer
voorstellend. Maar hier is meer dan een louter abstracte klankberekening, deze muziek is niet levenloos: ze heeft iets van de koude maar
fascinerende glans van de ikonen op de muren waartegen ze voor het
eerst weergalmde. Daarbij heeft het orkest wonderbare hiëratische
effecten, b.v, in de begeleiding van het „Surge aquilo" met fluit, Engelse
hoorn, harpen en contrabas.
Het religieuze aspect in Stravinsky's muziek 2 is sindsdien alweer
reliëf verleend door de Threni, de klachten van jeremias (1958). Verder is ook een nieuw ballet verschenen, waarvoor Balachin de abstract
opgevatte choreografie heeft geschreven. Agon is gedeeltelijk in dodecar
fonische schrijfwijze en bestaat, naar de trant van de 17e-eeuwse Franse
hofsuite á la Lully, uit een reeks van twaalf klassieke dansen (sarabande, gaillarde enz.) door twaalf dansers uit te voeren, uitgewerkt in mor
derne geest en orchestratie. In tegenstelling met b.v, de diatonische lijnvoering in het Dumbarton Oaks-concerto in het contrapunt van Agon
sterk chromatisch. Eigenaardig genoeg, de muziek van deze laatste
werken mag zo dodecafonisch zijn als het maar kan, ze blijft tot in het
merg van elke klank door en door Stravinskiaans.
De invloed van Stravinsky is ontzaglijk geweest, niet scolair maar
)

2 ) Cfr. ons artikel Aspecten van het religieus renouveau in de moderne muziek in
Streven, maart 1955, pp. 508~517.
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individueel. Alleen Schönberg bleef uit zijn greep. Aanvankelijk liet die
invloed zich vooral gelden in de compositietechniek van de jongeren,
geleidelijk aan is hij meer geestelijk geworden, nu nog is hij op stralende
wijze waarneembaar in het muzikale klimaat van onze tijd: „Llnsere
Musikpoche ist die Epoche Stravinsky's", en dit woord van Rebow
geldt voor een groot deel van de eerste helft van de 20e eeuw. Ongetwijfeld moet Igor Stravinsky gerekend worden tot die kunstenaars die
door hun synthetische visie bijgedragen hebben tot het scheppen van
een „Europese" stijl. Van de primitieve kreten uit Le Sacre naar de puur
sonore en overbeschaafde constructies van jeu de Cartes groeit deze
kunst, vrij van elk subjectivisme, naar een universaliteit, de kunst van
een toondichter die alle stijlvormen kan assimileren en beheersen en die
ons door haar architectonische logica niet alleen tot luisteren maar ook
tot nadenken dwingt. Het woeste heidendom van Le Sacre en de chrisr
telijke ootmoed van de Psalmensym f onie en de Mis; de Russische volksadem van Les Noces, het zuidelijk licht dat op Pulcinella en Mavra
speelt, de Renaissancegeest van de laatst gecomponeerde Cantate op
Elisabethaanse teksten of de Gallische lichtvoetigheid van Apollon Musagète, de Griekse intensiteit van Oedipus Rex of Persephone, de bewor
genheid en discursieve ernst van de 18ereeuwse barok in het Dumbarton
Oaks-concerto: het wordt een samenbundeling van al datgene wat zowel
in tijd als in ruimte de wijze van denken en voelen van de westerse mens
is geweest; een synthese die echter steeds van een louter muzikale kern
is uitgegaan en in haar veelzijdige ontmoetingen deze kern steeds zuiver
heeft bewaard, er al de verschillende elementen omheen heeft geordend.
Stravinsky is tot deze universaliteit gekomen door niets anders te zijn
dan een musicus, een machtige vinder van sonoriteiten en ritmen.
Een van zijn uitspraken geeft het antwoord aan diegenen die hem
verwijten overal, in heden en verleden, het zijne te halen: „God alleen is
schepper, ik maak muziek uit muziek". Stravinsky's stijl is minder een
individueel handschrift dan een synthetische ordening van al de aanwinsten en verworvenheden van een eeuwenlange traditie. Met de meest
verscheiden materialen trekt hij zijn eigen gebouw op: zijn eenheid ligt
niet in de aangewende stof maar in de geest en in de orde van wat wij
in de term „klassiek" samenvatten. Doch dit gebouw is niet af, en bij
een zoeker als Stravinsky moet men tot de laatste dag wachten om er
zich een definitief oordeel over te vormen, om er een definitief inzicht in
te krijgen.

De verborgen structuur
Een analyse van ,.La dolce Vita'
DR. H. S. VISSCHER

) vrij wel overal in West-Europa op het witte doek verN
toond is en de opschudding die het verschijnen van Fellini's nieuwste film
begeleidde, tot het verleden gaat behoren, wordt het tijd zich te bezinnen op de
U La dolce Vita

1

wezenlijke betekenis van deze film en de plaats die hij in het oeuvre van deze
grote filmkunstenaar inneemt. Want dat Fellini tot de markantste cineasten van
deze tijd behoort, staat na films als La Strada en De nachten van Cabiria wel
ondubbelzinnig vast, en alleen om die reden al lijkt het dienstig zich te verdiepen in een nadere beschouwing van dit nieuwe werk, dat zulke reusachtige afmetingen heeft aangenomen.
Er is echter nog een tweede aanleiding tot zulk een beschouwing: het gevoel
van onzekerheid en teleurstelling dat deze film heeft achtergelaten. Natuurlijk
geldt dat niet de teleurstelling van hen die zich vol heimelijke opwinding haasten naar iedere „openhartig onthullende film" zoals de bioscoop-slogan dat
zo fijntjes weet uit te drukken. Dezulken zijn bij Fellini zeker niet aan hun
trekken gekomen, ondanks de verfilming van Romeinse orgieën en ondanks de
befaamde, in Nederland gecoupeerde strip-tease. Want Fellini verhult wel niets,
maar zijn observatie is zo volmaakt objectief, zo koel, dat iedere prikkeling overwoekerd wordt door de lijfelijke ervaring van de verveling, de landerigheid, de
voze leegheid, die feilloos mèt het gegeven onderwerp van het witte doek
„over"-komen. De morele gevaren die men, vooral bij jeugdige toeschouwers,
van de vertoning van deze film vreest, lijken mij dan ook beslist niet bijzonder
groot: het is Fellini's grote kracht, dat hij, zonder nadrukkelijk en expliciet voor
zedemeester te willen spelen, de malaise-sfeer van dit „zoete leven" zo tastbaar
heeft gemaakt, dat ook de meest onervaren bezoeker die zal gevoelen. Welk een
enorm verschil bijvoorbeeld met Carné's Les tricheurs, waar de zedemeester
voortdurend om de hoek komt kijken, maar waar tegelijk het ,,existentialistische" leven van St.-Germain des Prés met een duidelijk op prikkeleffecten
beluste observatie wordt benaderd, en het geheel uiteindelijk verdrinkt in een
ouderwetse en loodzware burgermansromantiek.
Er is echter ook teleurstelling bij velen die zich, met een La Strada of een
Cabiria voor ogen, oprecht verheugd hebben op een nieuw werk van deze grote
kunstenaar, en die na afloop met gemengde, weifelende gevoelens de bioscoopzaal verlieten. Het is een weifeling, een teleurstelling die men in talloze kritieken en beschouwingen hoort doorklinken. Natuurlijk is men opnieuw diep
onder de indruk van het meesterschap waarmee de sequenties zijn opgebouwd,
mensen en dingen zijn gehanteerd en een bepaalde levenssector is geobserveerd
en geanalyseerd; maar tegelijk wordt men in die bewondering belemmerd door
het verbrokkelde, sterk episodische karakter van de .film, die een duidelijk „lijn"
lijkt te missen. En vooral komt men niet gemakkelijk met zichzelf in het reine
omtrent de hoofdpersoon: een journalist van de Romeinse roddelpers, die be1)

Cfr. Streven, aug. -sept. 1960 p. 1036, La dolce Vita door J. Burvenich S.J.
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roepshalve telkens weer met dit „zoete leven" wordt geconfronteerd. Men vindt
hem vaag en onomlijnd, men ontdekt ternauwernood enige „ontwikkeling" in
zijn persoonlijkheid ja, men verkijkt zich zozeer op het incoherente karakter
van de film, dat men in de journalist dikwijls alleen maar een soort van
trait d'union tussen de verschillende episoden wil zien. Men kan het algemene
oordeel zo samenvatten, dat men ongetwijfeld in de episoden als afzonderlijke
eenheden het kunstenaarschap van Fellini herkent, maar dat men in deze
film geen structuur kan onderscheiden; dat deze film ergens in de ruimte blijft
hangen door Fellini's neiging om telkens te uitvoerig bij het pittoreske detail te
verwijlen.
Nu maant dit oordeel tot grote voorzichtigheid. Niet alleen geldt het een
kunstenaar die bij herhaling overtuigende prestaties heeft geleverd, maar bovendien blijken er bij nadere beschouwing duidelijke verwantschappen aanwezig
tussen die vroegere films en het ogenschijnlijk zo grillig en onoverzichtelijk gebouwde Dolce Vita, juist wat de structuur van die films betreft. Een film als
De nachten van Cabiria blijkt bij analyse immers ook maar weinig anders dan
een verzameling losse episoden uit het leven van een Romeinse prostituée; bepaalde gedeelten, hoe schoon en ontroerend op zichzelf, zouden makkelijk gemist kunnen worden zo lijkt het uit het totaal van de film. De uitgebreide
episode waarin Cabiria 's avonds op het plein met andere prostituées en hun
twijfelachtige vrienden staat te praten, zou men bijvoorbeeld best kunnen wegdenken, zonder dat de toeschouwer hier een lacune zou vermoeden. En geldt
datzelfde niet in nog sterker mate voor het gedeelte waarin Cabiria met een
beroemde filmster meegaat naar diens luxueuze villa, waar ze dan ogenblikkelij k weer vergeten wordt, zodra het liefje van de filmster komt opdagen ? Of
dan is daar nog die heel korte sequentie waarin Cabiria naar een Franciscaner
klooster gaat om te biechten bij een kleine bedelmonnik, die voor haar door
enkele woorden een soort wegwijzer is geworden. De monnik blijkt niet aanwezig te zijn, en Cabiria zegt dan tot de portier dat ze weer zal terugkomen;
maar nergens in de film ervaren we óf Cabiria dat heeft gedaan, en wat er zich
dan eventueel bij dat gesprek heeft afgespeeld. Men zou dus rustig kunnen zeggen dat dit fragment in het totaal van de film vrij overbodig en willekeurig is.
In het Franse tijdschrift T élécine wordt in een uitgebreide analyse nader op
de ogenschijnlijke grilligheid en onsamenhangendheid van de structuur van de
Cabiria -film ingegaan. Nadrukkelijk wordt daar vastgesteld dat het om verschillende momenten uit het leven van Cabiria gaat, die in een spontane opeenvolging op het doek verschijnen, zonder dat ze zich per se met elkander verstrengelen. Wij ontmoeten allerlei verschillende personages, maar alleen zolang
en voor zover ze in de nabijheid van Cabiria zijn; en gedurende zo'n episode geschiedt er dan iets eigenaardigs: de camera trekt zich a.h.w. terug van de hoofdpersoon. Cabiria zou de hoofdpersoon kunnen zijn, maar een der andere personages zou het evengoed kunnen zijn. De andere personages kruisen het leven
van Cabiria zoals zij het hunne kruist. Het meest sprekende voorbeeld is het
fragment van Cabiria's ontmoeting met de filmster; die hele episode zou zonder
enige verandering in een film geplaatst kunnen worden waarvan de filmster de
centrale figuur zou zijn en Cabiria alleen maar een prostituée die toevallig op
een avond zijn weg kruist.
De analyse in Télécine wijst er bovendien op, dat iedere episode van de Ca-
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biria-f ilm, hoe grillig en „toevallig" ook, een identieke structuur heeft: aanvangend met de aarzelend oplichtende Hoop op een leven waarin de eenzaamheid definitief doorbroken zal worden, eindigt iedere sequentie op de een of
andere wijze in de ontnuchtering en de Wanhoop, waar doorheen ergens toch
alweer, tegen alle beter-weten in, een sprankje van een nieuwe Hoop gloort.
Wij ontdekken dus in het episodisch karakter van de Cabiria-f ilm allerminst
een gebrek aan structuur, maar wel een zeer specifieke wijze van benadering van
de mens. Cabiria is wel de centrale figuur, maar daarmee is zij niet de hoofdpersoon-in-de-traditionele-zin-des-woords. Een traditionele hoofdpersoon is een
gestalte die als een geïsoleerd, continu gegeven optreedt tegen een wisselende
achtergrond van toestanden, gebeurtenissen en personen
een achtergrond die
alleen dient om de hoofdpersoon meer reliëf te geven en zijn ontwikkeling en
problematiek duidelijker en sterker uit te beelden; d.w.z. de „achtergrond" is
louter functioneel met betrekking tot de hoofdpersoon. In het drama
en
hoeveel speelfilms zijn alleen maar meer of minder knap verfilmde drama's
is er een hoofdpersoon en zijn er ,,bij-personen" . In de werkelijke „film" kan
het onbelangrijkste ding
bijvoorbeeld het horloge-zonder-wijzers in Ingmar
Bergmans film Wilde aardbeien „hoofdpersoon" worden dank zij o.a. de
close-up, die het seconden lang in een reusachtige vergroting op het doek werpt
met uitsluiting van al het andere. Dit typische vermogen van de film heeft Fellini bij de benadering van zijn gegevens consequent gebruikt. Voor hem zijn er
geen ,,bij-personen" alleen maar „hoofdpersonen" . De centrale figuur uit
zijn film is tot op zekere hoogte een „toevallige" figuur. Het leven speelt zich
niet af in categorieën van „helden" en „boden", om het nog eens in de terminologie van het klassieke drama te zeggen maar in de loutere categorie van „de
mens" : de mens die zijn eigen hoofdpersoon en tegelijk van tientallen, ja honderden mensen de „bij-persoon" is. De keuze van 'n centrale figuur is natuurlijk
in feite niet zo toevallig: Cabiria is de centrale figuur omdat Fellini zich juist
interesseert voor deze buiten de samenleving geplaatste gestalte, die tegelijk gedreven wordt door een intens verlangen naar gemeenschap. Hij heeft haar zeer
-aspect dan
bewust gekozen. Maar daarmee houdt het specifieke ,,hoofdpersoon'
ook op: het enige verschil tussen Cabiria en de andere personen is, dat zij in
iedere episode voorkomt, en dat de- andere personen slechts in één of in een
paar sequenties voorkomen, al naargelang de relatie waarin zij tot Cabiria staan.
Het merkwaardige effect van deze benaderingswijze is, dat de centrale figuur
voortdurend als „hoofdpersoon" geëlimineerd wordt, terwijl zij juist hierdoor,
via haar ontmoetingen en confrontaties met andere mensen, voor de toeschouwer een intensiteit krijgt, die van een totaal andere aard maar zeker niet geringer is dan die van de min of meer van zijn omgeving en werkelijkheid geïsoleerde hoofdpersoon uit de tradionele intrige.
Nu zijn zowel De nachten van Cabiria als La Strada in dit opzicht misschien
wat moeilijke voorbeelden tengevolge van de absorberende persoonlijkheid van
Giulietta Massina, die als vanzelf dusdanig alle aandacht op zich concentreert,
dat het publiek haar gemakkelijk als de traditionele hoofdpersoon kan interpreteren. In La Strada lag dat trouwens nog meer voor de hand doordat het
thema van „la strada", de „weg", bij uitstek geschikt is om aan de meest uiteenlopende episoden en ontmoetingen een organisch verband te geven: de
„weg" scheidt èn verbindt tegelijk de onderscheidene episoden. Maar wie, die
bijvoorbeeld aan de laatste sequentie van La Strada denkt, waar de brute kermis-
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klant Zampano huilend en gebroken op het nachtelijke strand Gelsomina's naam
fluistert, zal willen volhouden dat dit een film van Gelsomina alléén was ? En
wat het fragmentarisch karakter betreft, waardoor verschillende episoden a.h.w.
onafgemaakt op zichzelf blij ven staan, zonder zich in een intrige te ,,verstrengelen" : wie werd niet blijvend geïntrigeerd door de sequentie waarin Gelsomina
tijdens een bruiloft op een boerenerf, door kinderen naar de bovenverdieping
wordt gevoerd, naar een hol vertrek, waar een zielig en klaarblijkelijk imbeciel
kind in bed ligt en dodelijk beangst in een klagelijk schreien losbarst ? Men
hoort nooit meer van dat kind, evenmin van de uitwerking die deze confrontatie
op Gelsomina heeft. Het is onmogelijk om deze gebeurtenis te „plaatsen",
d.w.z. haar in een strak functionele verhouding tot het geheel van de film te
stellen. De hele episode is er niet terwille van iets, een idee, een psychologische
ontwikkeling, een volgende stap in een intrige; zij is alleen, d.w.z. zij bestaat
louter en alleen op en bij zichzelf. Wij zouden dat zielige kind nooit gezien
hebben, wanneer Gelsomina niet „toevallig" daarheen was gevoerd.
In Fellini's vroegere films, waarin Giulietta Massina niet meespeelde of slechts
een kleine rol vervulde, is deze episodische structuur veel duidelijker, en de
„centrale figuur" veel minder sterk onderkenbaar. Dat geldt voor Il Bidone,
maar in nog veel sterker mate voor 1 Vitellonl, een film over een soort volwassen
nozems, die de aansluiting op het leven maar niet kunnen vinden. Gewend aan
de dramatische „helden-structuur" wil men achtereenvolgens in ieder der episoden de hoofdpersoon onderkennen, totdat men ontdekt dat die er eigenlijk niet
is, en dat de film niet anders is dan een verzameling van ogenschijnlijk vrij
willekeurig gekozen episoden. Het grote publiek ontdekte kop noch staart aan
deze film, maar voor vele filmbeschouwers geldt I V itell oni om zijn „open intrige" als een baanbrekend werk in de moderne cinematografie. Weliswaar was het
systeem der „open intrige" ook al bekend uit de films van De Sica, die hierin
geheel de lijn van de scenarioschrijver en theoreticus van het neo-realisme,
Cesare Zavattini, volgde, maar films als Fietsendieven en Umberto D hadden
toch alle een simpele, duidelijk onderkenbare en rechtlijnige intrige, waarin alle
gebeurtenissen, objecten en episoden een duidelijk functionele rol vervulden.
In Fellini's film is het eerste aspect van de realiteit dat zij er eenvoudig is, en
haar functionaliteit ten opzichte van een intrige duidelijk secundair is. Men
ontdekt hier terstond de voorloper van een recente film als A bout de sou f f l'e
van Jean-Luc Godard, waarin de werkelijkheid eenzelfde ontologisch aspect
vertoont.
Wellicht is het hier de plaats om en passant op nog een tweede verklaring van
de episodische structuur van Fellini's film te wijzen. Het is een structuur waardoor bij herhaling in een film een „einde"
zij het een voorlopig einde
wordt geschapen. En nu zal niemand willen ontkennen dat juist het „einde" in
Fellini's films een bijzonder suggestieve kracht heeft. Het einde van Il Bidone
de door zijn handlangers gestenigde oplichter die zonder zijn aanwezigheid
meer kenbaar te kunnen maken, naar een groepje argeloos voorbij trekkende
kinderen staart zal niemand ooit vergeten. Hc einde van La Strada Zampano op het nachtelijke strand heeft een allure van een overweldigende
kracht, dank zij de prachtige camera-beweging waardoor wij ons steeds verder
van hem verwijderen. Wie zal ooit de herinnering kwijtraken aan dat betraande
vrouwengezicht aan het slot van De nachten van Cabiria, waarmee Fellini ook
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weer dank zij de belichting en de camerahantering zulke wonderbaarlijke dingen
doet ? Het einde van La Strada is een verheven afscheid. „Afscheid" en „einde"
zijn ten nauwste met elkaar verwant. En in geen oeuvre speelt het afscheid zo
veelvuldig een rol als in Fellini's films. Meestal valt het samen met het einde
van de film als geheel of van een bepaalde sequentie. Het slot van Il Bidone is
een afscheid van het leven. Het einde van I Vitelloni is het afscheid van een der
jongemannen, die zich van het geestdodende stadje heeft losgerukt en het vanuit
de rijdende trein van zich weg ziet glijden. La Strada kent het afscheid in verschillende ontroerende opnamen: het afscheid van Gelsomina van haar familie,
wanneer zij die vanuit het vehikel van Zampano kleiner en kleiner ziet worden;
't afscheid van de nonnen uit 't klooster waar Gelsomina en Zampano die nacht
een gastvrij onderdak hebben gevonden; het definitieve afscheid van Gelsomina,
wanneer zij in een onherbergzame bergstreek bij een in aanbouw zijnd huis ligt
te slapen, en Zampano er stilletjes vandoor gaat. In De nachten van Cabiria
keert het afscheid terug aan het slot van de episode met de filmster: in de vroege, kille ochtend zien we Cabiria het huis verlaten; hinkend omdat een van haar
schoenen een hak kwijt is, zien we haar eenzaam door een soort oprijlaan ver.
dwijnen; en dan is daar de prachtige verfilming van het afscheid tussen Cabiria
en haar metgezellin Wanda, wanneer Cabiria met de bus vertrekt om, naar zij
meent, een nieuw leven te aanvaarden.
In La dolce Vita komen wij opnieuw bij herhaling een afscheid tegen, en dan
ook weer aan een „einde' : het afscheid dat de journalist van zijn vader neemt;
het afscheid dat de journalist en zijn vriendin nemen van de prostituée die hun,
in een der eerste sequenties van de film, haar kamer ter beschikking heeft gesteld; en vooral het afscheid van de journalist aan het slot van de film, als hij
zich afwendt van het meisje dat hem van de overzijde van een strandkreek roept.
Die enorme frequentie van „het afscheid" past overigens geheel in de lijn van
Fellini's werk; want steeds cirkelt zijn aandacht rondom mensen die in een
buiten-gemeenschappelijke situatie verstard zitten en „op reis" zijn of willen,
om zich uit die situatie een weg te banen naar een levende gemeenschap.
De bovenstaande inleiding maakt, naar wij menen, duidelijk dat het grillige,
ogenschijnlijk onsamenhangende karakter van La dolce Vita allerminst een vergaloppering van Fellini is geweest, maar integendeel de consequente voortzetting van een stijl en een structuur waardoor zich ook zijn vorige films kenmerkten. Het verschil met La Strada en De nachten van Cabiria is dan de afwezigheid van een absorberende centrale figuur als Massina, waarmee de toeschouwer
zich vanzelf en gemakkelijk als de „hoofdpersoon" kan vereenzelvigen. Marcello
Maistroianni is een voortreffelijk acteur, maar hij mist het karikaturale en tegelijk mythologische aspect van de Massina-figuur. Hij lijkt veel meer op die „toevallige" centrale personen uit bij voorbeeld I Vitelloni. En het publiek, dat Giulietta tóch al mist, en nergens een waardig substituut van deze „hoofdpersoon"
ontwaart, ziet in La dolce Vita een teruggang en verlaat teleurgesteld de zaal.
Wie echter deze reusachtige film in zijn sequenties analyseert, ontdekt al
spoedig de latente, maar daarcm niet minder markante en consequente structuur.
Het is daarom noodzakelijk, hier deze analyse in klein bestek te laten volgen.
1. Een helicopter vervoert boven Rome een Christus-beeld; in een tweede helicopter volgt de journalist.
Een
nachtclub_ De journalist aast op roddel- en lasterkopie; zijn ontmoeting
2.
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met een rijk verwend en blasé meisje loopt uit op een liefdesavontuur
in de kamer van een prostituée.
3. De maîtresse van de journalist, wanhopig om zijn uitblijven, neemt vergif
in. Door een overhaast vervoer naar het ziekenhuis weet men haar van de
dood te redden.
4. Een Zweedse filmster bezoekt Rome. De journalist is op het vliegveld en
op de persconferentie aanwezig, later ook bij haar bezoek aan de Sint-Pieter. Het intiemer contact dat tussen hen ontstaat, wordt 's avonds voortgezet, als de filmster woedend een nachtfeest verlaat omdat haar verloofde
haar uitscheldt. De nachtelijke escapade van de journalist en de filmster
eindigt met een bad dat zij neemt in de sprookjesachtige Trevi-fontein,
maar het kille ochtendlicht verbreekt de droom, en een 'bakkersjongen staart
stomverbaasd naar de twee belachelijke gestalten in de fontein. De verloofde van de filmster geeft de journalist, als deze zijn metgezellin thuisbrengt, een pak slaag.
5 . De journalist ontmoet een vroegere vriend, Steiner, een intelligent en artistiek man, die hem naar zijn oorspronkelijke literaire ambities vraagt en hem
bij zich thuis uitnodigt.
6. In een dorp heeft zich een wonder voorgedaan: twee kinderen beweren
een verschijning van Maria te hebben gezien. Een op sensatie beluste menigte, en natuurlijk radio, pers en televisie met hun uitgebreide apparatuur
zijn aanwezig om een eventuele herhaling mee te maken, maar een enorme
regenbui stuurt het hele mirakel in de war. Voor het eerst ontdekt de maltresse van de journalist hoe haar geliefde veranderd is in een kille persmuskiet, die emoties en ontroeringen alleen nog als kopie-mogelijkheden kan
zien.
7. Een bezoek aan de familie Steiner, waar een zeer artistiek en intelligent
gezelschap bijeen is. De verhouding tussen de journalist en zijn maîtresse
blijkt slechter te zijn geworden. In een gesprek maakt Steiner aan zijn
vriend de angst kenbaar die hij voor de toekomst heeft.
8. In een strandrestaurantje probeert de journalist zich weer in serieus werk te
verdiepen. Hij heeft een gesprek met het dienstertje, een pril, ingetogen
meisje dat, naar hij opmerkt, „het gezicht van een engel" heeft. Uit telefoongesprekken blijkt dat zijn verhouding met zijn maitresse er niet beter
op is geworden.
9. De vader van de journalist komt zijn zoon in de grote stad opzoeken. Het
vrolijke „avondje uit" strandt tenslotte, wanneer de vader niet goed wordt;
in de vroege ochtend keert hij overhaast naar zijn provinciestadje terug.
10. De journalist laat zich meetronen naar een nachtfeest bij een volkomen uitgebluste, decadente adellijke familie, waar men met allerlei erotische excessen en spiritistische spelletjes de schijn van feestelijkheid tracht te wekken.
11. Tussen de journalist en zijn maîtresse komt het tot een uitbarsting tijdens
een nachtelijk gesprek in zijn sportwagen. Hij smijt haar de auto uit, maar
in de vroege ochtend keert hij toch terug om haar op te halen.
12. Steiner blijkt zichzelf en zijn kinderen om het leven gebracht te hebben.
De journalist haast zich naar diens woning, waar het politie-onderzoek in
volle gang is. Samen met de commissaris wacht hij bij de bushalte, omgeven
door een zwerm fotografen, de terugkeer van Steiners vrouw af om haar op
de hoogte te stellen.

234

I

DE VERBORGEN STRUCTUUR

13. Een nachtelijke orgie in de bungalow van een filmproducer. Het feest loopt
uit op een verveelde strip-tease. De journalist, die een karakterloze reclame-agent geworden is, blijkt een der belangrijke „organisatoren" van het
,,feest", dat in de vroege ochtend kwijnend en landerig eindigt, als het hele
gezelschap zich naar het nabijzijnde strand begeeft.
14. Het strand. Vissers trekken in hun net een enorm zeemonster aan wal. De
nachtfuivers kijken rillerig en een beetje ontdaan naar het monster. Van
de overzijde van een strandkreek roept het meisje met „het gezicht van een
engel" naar de journalist. Hij gebaart dat hij haar niet verstaat door het
geruis van de zee, en voegt zich weer bij de rest van het landerige gezelschap.
Overziet men dit zeer summiere schema, dan valt natuurlijk het brokkelig
karakter op en de abruptheid waarmee bepaalde episoden eindigen. Episode 3
heeft eigenlijk geen slot: de journalist moet in de enorme hall van het ziekenhuis wachten op de politie-inspecteur om hem nadere gegevens te verschaffen
over de zelfmoordpoging van zijn geliefde. We zien hem een tijdlang door die
hall drentelen, maar de episode breekt af voor hij de inspecteur ontmoet. Wat is
er tenslotte van de verhouding tussen de journalist en zijn maîtresse terechtgekomen ? We kunnen aannemen dat ze uit elkaar gegaan zijn, maar de laatste
episoden zwijgen geheel over haar: zij is volkomen verdwenen. De verveelde
vriendin waarmee de journalist een obscuur liefdesavontuur in de woning van
een prostituée beleeft (2) , keert min of meer toevallig nog een keer terug in
episode 10, maar daarna verliezen wij haar dan ook helemaal uit het oog. Episode 12 breekt af op het moment waarop Steiners vrouw het nieuws van de dood
van haar man hoort, terwijl een legertje persfotografen als een horde moderne
duivels om haar heen zwermt om haar reactie op het nieuws maar zo goed en
scherp mogelijk vast te leggen. Episode 8 eindigt met een telefoongesprekje, nog
voordat deze sequentie op gang gekomen lijkt te zijn.
Maar evengoed is het gemakkelijk om in de analyse een bepaald continu thema waar te nemen: de degeneratie van een mens. In ieder der episoden blijkt de
journalist een stukje verder weggezonken te zijn in het moeras van het „dolce
vita". Geleidelijk ontvalt hem het vermogen om het leven op een normale, spontane wijze te leven en verwordt hij tot een verveelde speler van het leven. Voortdurend vervreemdt hij meer van zijn maltresse, die met al haar jaloerse buien
een intens levend mens is, die hem een werkelijke liefde kan schenken. Zijn
avontuur met de rijke vriendin (2) is een eerste stap op de weg van het steriele
„spel" : om de liefde echt te beleven, nemen zij hun toevlucht tot de woning van
een prostituée een pervers reiken naar een levensrealiteit waaraan zij in de
verste verte niet toekomen. De ontmoeting met de filmster (4) is een tweede
stap : de journalist laat zich meeslepen door de sprookjesachtige sfeer van klatergoud getuige de hooggestemde nonsens die hij tijdens het dansen tegen haar
stamelt. De ontmoeting met zijn vader (9) loopt op een fiasco uit, niet zozeer
door de plotselinge ongesteldheid van de vader, alswel door de kloof die zich
tussen vader en zoon aftekent: terwijl voor de vader het „avontuur", de nachtclub, het danseresje waar hij mee aanpapt, nog levende realiteiten zijn, kan de
zoon dit alles alleen nog maar blasé en welwillend glimlachend bezien.
In 10 voltrekt zich een beslissende verandering. Het merkwaardige in Fellini's
aanpak is namelijk, dat de meeste episoden zich afspelen ná een nieuwe „ont-
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wikkeling" in het verzinkingsproces van de journalist; de beweging zélf van die
ontwikkeling ligt tussen de episoden in, en juist daardoor ontstaat de aanvankelij ke moeilijkheid om de journalist als een continu gegeven te zien. Waarschij nlijk zou de uitbeelding van een ontwikkeling zélf te veel „arrangement", teveel
opzettelijke en nadrukkelijke schikking vereisen iets dat Fellini in deze film
consequent vermeden heeft. Maar de episode 10 vormt in zekere zin een uitzondering; de journalist ontmoet 's avonds toevallig een vamp-achtige vriendin en
door haar komt hij dan bij het decadente nachtfeest terecht ditmaal niet meer
als buitenstaander, als beschrijver en kopie-jager, maar als gast. Hij is „insider"
geworden. Steiners dood (12) berooft hem van zijn laatste houvast: het blijkt
dat de levenskracht die hij hier veronderstelde, evenmin bestond als in het milieu
waarin hijzelf terecht is gekomen; in 13 blijkt hij dan volledig van zijn literaire
roeping te zijn afgedwaald; hij is reclame-agent van onbenullig allooi geworden
en toont zich een belangrijk „initiatiefnemer" tijdens de nachtelijke orgie in de
bungalow.
Hoe strak de lijn is indeze ontwikkeling, en hoe nadrukkelijk gemarkeerd,
blijkt vooral wanneer men de eerste episode met de laatste vergelijkt. Wat geschiedt er namelijk in die eerste episode? Een helicopter vervoert boven het
warmgestoofde Rome een Christusbeeld. De felle slagschaduwen van de machine en het beeld glijden voort over pleinen en tegen blinde huismuren op.
Op een zonneterras ontwaken zonnebadende schonen tot leven en trachten een
gesprek te voeren met de journalist in de tweede helicopter. Ze wenken hem
naar zich toe, maar hij gebaart hen door het geronk van de motor niet te kunnen
verstaan. Hij laat hen in de steek en volgt opnieuw het Christusbeeld. In de
laatste sequentie wordt hij opnieuw geroepen: aan de overzij de van de zandkreek staat het meisje met „het gezicht van een engel" (8) en wenkt hem dat hij
bij haar moet komen. Zij is een figuur die wij ook uit andere films van Fellini
kennen: een Il Matto uit La Strada of de monnik Giovanni uit De nachten van
Cabiria een soort Middelaarsgestalte. De journalist gebaart dat hij haar door
het ruisen van de zee niet kan verstaan, keert zich van de „engel" af en voegt
zich weer bij het rillerige, onwezenlijke gezelschap der nachtfuivers. Men ontdekt in die beide episoden eenzelfde symboliek, die echter diametraal tegenover
elkaar staande levensfasen aanduidt. Hoe groot dat verschil is, blijkt duidelijk
uit de houding van de journalist: in de eerste sequentie is hij een actieve jonge
vent in de laatste een bloeddeloze, slaperige lanterfanter met kwijnend-elegante, krachteloze gebaren.
Hoeveel tijd verloopt er tussen die eerste en die laatste sequentie ? Dat is even
moeilijk aan te geven als het tijdsverloop tussen de eerste moordaanslag op
Cabiria en de laatste; of als de tijdsduur tussen Gelsomina's dood en Zampano's
gestamelde wanhoop op het nachtelijke strand. Het is een opvallend verschijnsel
van Fellini's werk dat hij zich bijzonder weinigdruk maakt om het reëel-chronologische tijdsverloop van zijn films. Zijn centrale figuur bestaat ook buiten de
film om; hij volgt die a.h.w. voortdurend met zijn camera-lens, getrouw en
minutieus, en alleen op bepaalde momenten stelt hij de camera in werking.
Vandaar die plotseling opduikende figuren die men nog niet eerder in de film
heeft gezien, en die dikwijls ook even plotseling voorgoed verdwijnen. Ze zijn
misschien vaker met de centrale persoon in contact geweest, maar op die momenten heeft de camera niet gewerkt omdat de regisseur die tweede ontmoeting niet
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tekenend genoeg vond in de ontwikkeling van de centrale persoon. Vandaar ook
de moeilijkheid om het tijdsverloop tussen de sequenties onderling te bepalen.
Fellini laat de episoden bot op elkaar volgen, dikwijls zelfs zonder een verduidelijkende overblending. Een bijzonder sterk sprekend voorbeeld is de overgang
tussen de eerste en de tweede episode. De eerste eindigt met een totaal in vogelvlucht van het plein van de Sint-Pieter; bot daarbovenop aanschouwen we de
close-up van een Indisch masker van een danser in een nachtclub. Daarmee zijn
we dan in de tweede episode beland. Men interpreteert dat dit de avond moet
zijn van dezelfde dag waarop de eerste sequentie zich afspeelde. Maar pas achteráf ontdekt men de onwaarschijnlijkheid van die gedachte. Niet alleen wordt
in de eerste sequentie symbolisch in het volgen van het Christusbeeld een
nog betrekkelijk onbedorven psychische gesteldheid van de journalist gesuggereerd, maar ook realiter, door de aard van de nagestreefde kopie, moeten wij in
hem een nog vrij onbevangen figuur zien. Hij is zonder meer een journalist die
een bepaalde actuele, in zichzelf volkomen gezonde kopie najaagt. In de tweede
sequentie aast hij op kwalijk roddel- en schandaalnieuws; op zijn aanwijzing
knipt een persfotograaf snel een plaatje van 'n hoog adellijk heer, die die avond
kennelijk niet met zijn eigen vrouw in die nachtclub vertoeft. Tussen die eerste
en die tweede episode ligt een zo enorm verschil in mentaliteit, of liever nog in
journalistieke ambitie en moraal, dat wij wel een veel groter tijdsverloop tussen
die beide sequenties moeten aannemen. Een dergelijke verandering in moraal
voltrekt zich niet in enkele uren tijd ...
Evenals in de Cabiria-film treffen wij ook hier weer sequenties aan die in hun
geheel, zonder enige wijziging, geplaatst zouden kunnen worden in een heel
andere film, waarin bij voorbeeld de Zweedse filmster (4) of het verveelde
rijke meisje (2 en 10) of de vader van de journalist (9) de centrale figuur
zouden zijn, en waarin de journalist een van die uit het niets opdoemende en in
het niets verschijnende gestalten zou zijn, die „toevallig" op het moment waarop
de camera draait, in het beeldvlak verschijnen. Maar veel duidelijker nog blijkt
de verwantschap met de structuur van de Cabiria-film uit de cyclische bouw der
episoden. Voortdurend stelt Fellini de nachtelijke romantische of bacchantische
episoden van het „dolce vita" tegenover de nuchterheid van de dag, waarin een
concrete, dikwijls harde, maar in ieder geval spontaan levende realiteit bezit van
de dingen neemt. Een belangrijk aantal der episoden begint met een zorgvuldige
opbouw van het „dolce vita" en stroomt uit in de totale ontnuchtering van de
dag. De gewaagde tweede episode, waarin de journalist en zijn vriendinnetje in
het huis van de prostituée een „echte" liefde trachten na te spelen, eindigt met
hun vertrek in de grauwe ochtend. Bij de kostbare auto staat de prostituée met
haar „vriend" ruzie te maken over de te vragen huurprijs voor de kamer; en als
de beide gelieven afgerekend hebben, verdwijnen ze als twee grauwe, onwezenlijke schimmen; plotseling zijn ze vrij belachelijk geworden, deze representanten
van het „zoete leven". Beroemd is in episode 4 het verstarde totaal-beeld waarin
de filmster en de journalist als twee malloten in het grauwe ochtendlicht tot hun
middel in de Trevi-fontein staan, terwijl een bakkersjongen, op een fiets zittend,
doodstil naar hen staart. Het is ronduit een geniaal ,,shot". Fellini heeft vlak
tevoren via een prachtige belichting bij-na sprookjesachtige effecten met die
nachtelijke Trevi-fontein bereikt; men zou zelfs kunnen vermoeden dat hij zichzelf daar volledig heeft laten meeslepen door de bekoring van de nacht. Maar
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des te sterker is de ontnuchtering van dat statische ochtendbeeld; er is niets
veranderd het is alleen maar ochtend geworden. En als vanzelf wordt het
„dolce vita" in dat ochtendlicht tot een hoogst ridicule aangelegenheid.
Eenzelfde bouw vertoont episode 6: ook daar eindigt de episode met een
opname in het nuchtere ochtendlicht; nutteloos en onwaarschijnlijk staan daar
op het veld de schijnwerpers en de steigers die men voor de nachtelijke t.v.-uitzending van het „wonder" nodig dacht te hebben. Het veld is vertrapt en verregend en daar ligt op een baar een dode: een zieke die bij het mirakel heul
hoopte te vinden en die juist gedurende de massale hysterie gestorven is ... .
Een priester knielt neer en bidt; er omheen staan enkele mensen, waaronder ook,
rillerig en onuitgeslapen, de journalist en zijn maîtresse. Opnieuw vinden we de
ontnuchtering van het daglicht terug aan het slot van 9: de vader van de journalist heeft zich door zijn zoon het nachtleven laten invoeren; er is een kleine
roes van liefde en jeugd geweest. Maar in het ochtendlicht is het een onwezenlijke aangelegenheid geworden: het danseresje aan wie de vader zo onstuimig
het hof heeft gemaakt, kijkt, nog geschokt door de plotselinge ongesteldheid
van de vader, vanuit haar raam naar het afscheid dat vader en zoon bij de taxi
nemen; het is weer zo'n vrijwel statisch totaalbeeld, ditmaal in vogelperspectief,
dus van bovenaf opgenomen; vader en zoon zijn heel kleine, alledaagse figuurtjes in een beeldvlak dat grotendeels gevuld wordt door de nuchtere realiteit
van plaveisel en huismuren ... .
Bijzonder ironisch zijn de slotopnamen van episode 10: het nachtfeest bij de
gedegenereerde adel. De feestvierders zijn 's nachts met kaarsen en kandelaars
naar het oude kasteel getogen, dat achter de modernere, later gebouwde woning
van de familie ligt. En na alle kinderachtige spiritistische en erotische excessen
in het oude, vervallen gebouw, wandelt het gezelschap in de vroege ochtend
door de tuin terug een wandeling die in het kille morgenlicht de allure krijgt
van een plechtige maar irreële processie .... of een begrafenis ...
Nacht en dag beheersen ook de 1le episode. De nachtelijke ruzie tussen de
journalist en zijn maltresse speelt zich af in een beklemmende, bijna exotische
omgeving. Een schij nwerper-stellage geeft een sprookjesachtig timbre aan het
beeld, en de telefoondraden zoemen een geheimzinnig lied. Maar in de ochtend,
als de journalist zijn verstoten minnares met de auto komt ophalen, blijkt die
feeërieke nachtelijke omgeving het grauwe bouwterrein van de voorstad te zijn.
Karakteristiek voor de kleine, subtiele trekjes van Fellini's visie is het tuiltje
bloemen dat de vrouw daar tijdens haar nachtelijke wacht heeft geplukt en dat
ze in het daglicht met zich meedraagt ...
Episode 13 (de nachtelijke orgie in de bungalow van de filmproducer) gaat
over in 14, waarin het „dolce vita" als het ware overspoeld wordt door een
harde, zelfs monsterlijke, maar levende en spontane realiteit: het strand, de zee,
de vissers, en het enorme zeemonster waarmee de nachtfuivers geconfronteerd
worden. Men heeft in dat monster het symbool van het „dolce vita" willen zien
naar mijn smaak volkomen ten onrechte. Het zeemonster hoort bij het strand,
bij de zee, bij de vissers, bij het daglicht. En als de journalist, terwijl er een
enorme close-up van het ronde monster-oog op het doek verschijnt, de opmerking maakt: „En het blijftt maar kijken", dan ligt daar de verbijstering in besloten over de ontdekking van die harde, overrompelende Werkelijkheid die er
nog steeds is, iedere ochtend opnieuw ...
Zoals in dit laatste geval de tegenstelling tussen de nacht en de dag over twee
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sequenties loopt, zo zien wij dat al eerder in de film een omgekeerde volgorde,
n.l. in de sequenties 5 en 6: de eerste ontmoeting met Steiner speelt zich overdag af, in een kerk, waar Steiner voor zijn vriend, de journalist, de Toccata en
Fuga in D van Bach speelt een sequentie van een aangrijpende schoonheid en
puurheid, die pal daarop gevolgd wordt door de hysterie, het cynisme en snobisme, de schijnheiligheid van het nachtelijke „mirakel" der 6de episode.
Daarentegen lijkt episode 12 de zelfmoord van Steiner geheel op
zichzelf te staan: het geschiedt alles in het harde, onontkoombare licht van de
dag, dat het „dolce vita" volledig verzwolgen lijkt te hebben; maar wie zich
eenmaal van de structuur van deze film ,rekenschap heeft gegeven, ontdekt opnieuw de tegenstelling tussen de nacht en de dag in de episoden 7 (het
avondbezoek aan de familie Steiner, dat in de harmonieuze sfeer der kunst lijkt
te verlopen) en de afgrijselijke dag-werkelijkheid van 12.
Ook in kleine details tekent Fellini ons achter de bloedarme en zinledige
schijn-realiteit van het „zoete leven" de aanwezigheid van een keiharde maar
intens levende Werkelijkheid. Typerend is bijvoorbeeld al een opname in de
eerste sequentie: vlak voordat de zonnebadende, onbeweeglijke schonen op het
dakterras de helicopter opmerken, nemen wij de machine waar in een korte shot
waarin op de voorgrond twee arbeiders met gereedschap zichtbaar zijn. In een
der laatste sequenties zegt een nachtelijke feestvierder: „Het moest altijd nacht
kunnen blijven' en een ander merkt op: „In 't -donker is alles goed, maar nu
voel ik me vies ...". In de 6de episode ontmoeten wij op 't terrein van het ,,mirakel" telkens de tekenen van een oorspronkelijke zuiverheid: de vrouw die
voor haar zieke kind bidt, of de priester die nadrukkelijk ontkent dat een wonder zich met een dergelijke humbug zou voordoen.
Teken van zuiverheid, oorspronkelijkheid en levensechtheid is in deze
film ook de zee. Die symbolische waarde had zij al in I Vitelloni en nog
sterker in La Strada, waar Gelsomina voortdurend naar de zee terugverlangt ik denk aan de eerste ontmoeting met Gelsomina, heel in het begin van de film;
later aan haar vreugde als de weg van Zampano haar opnieuw langs de kust
voert; en tenslotte aan het einde, waarin Zampano juist bij de zee de diepte van
zijn werkelijkheid peilt. In La dolce Vita keert die symboolfunctie terug. In
episode 2 vraagt het verveelde rij keluismeis j e aan de journalist, waar zijn ouders
wonen, en laat op zijn antwoord direct, bijna begerig, de vraag volgen: „Is daar
de zee ?" Het is die zee die wij in de slotsequentie werkelijk aanschouwen, waar
de realiteit voor het laatst in deze film haar oppermacht bevestigt. Het is een
harde realiteit; maar alleen door haar in haar concreetheid te aanvaarden, vindt
men de mogelijkheid om haar te leven en te be-leven. Iedere zoetelijke esthetisering schept een levensonmacht; en dat geldt niet alleen voor de vlucht in de
excessen der nachtelijke feesten het geldt evenzeer voor de vlucht in een artistieke „ivoren toren". Steiner, wiens ideaal het is om „te leven zonder hartstocht in de harmonie van de kunst", en die zijn voorkeur kenbaar maakt voor
een schilder in wiens kunst „niets toevallig gebeurt", kan de realiteit, waarin
niets geprearrangeerd lijkt en waarin de hartstocht, de spontane beleving, een
eerste vereiste is, niet aan; daarom vlucht hij in een laffe en afgrijselijke zelfmoord.
Zo ontdekt men, wanneer men eenmaal doordrongen is van de latente, maar
daarom zeker niet minder markante structuur van La dolce Vita, hoe prachtig en
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meeslepend alle opmerkingen, alle shots en alle episoden in elkaar sluiten. Laat
ik het nog sterker zeggen: hoe ,,gaaf' deze film is. En men ontdekt nog iets
anders ... Men ontdekt in die keiharde, soms afgrijselijke werkelijkheid de
verlossing. Zeker, die werkelijkheid is afgrijselijk: een zieke sterft bij een mirakel dat geen mirakel was; een man vermoordt zichzelf en zijn kinderen; en op
het ochtendlijke strand ligt een diepzee-monster en ziet de mens aan met een
koel en ondoorgrondelijk oog. Maar bij de gestorven zieke knielt een priester
neer en bidt voor een eeuwig heil; en de schimmige processie der nachtelijke
feestvierders aan het slot van 10 stuit op een kleine stoet die zich in het morgenlicht naar de kapel begeeft; en op hetzelfde strand waarop het zeemonster ligt,
staat het meisje met het gezicht als van een engel en roept de mens naar de
overzij de toe ... Die Verlossing „op het nippertje" was kenmerkend voor een
La Strada en voor een Cabiria; zij is het eveneens voor La dolce Vita. Het laatste
beeld is niet dat van de wegslenterende feestvierders, maar een close-up van het
meisje, dat eerst de journalist nastaart en dan, met een lichte wending van haar
blik, de toeschouwer recht aanziet ..
Het is wel zeker, dat vele mensen zich niet aan een tweede bezoek van deze
uitzonderlijk lange en vermoeiende film zullen wagen; maar wie zich wèl die
moeite geeft, en eenmaal goed die verborgen structuur van La dolce Vita gegrepen heeft, doet een verheugende en hartverwarmende ervaring op. Hij beleef t de enorme visie, de markante vormgeving, de grootse poëzie van deze film
als totaal. Hij doorziet hoe eigenlijk alleen door deze aanvankelijk zo verwarrende episodische structuur eendusdanig precair onderwerp als het „dolce vita"
onthuld, bestudeerd en verbeeld kon worden zonder enige vertroebeling of prikkelend effectbejag. Hij ontdekt dat Fellini's nieuwste film allerminst een teruggang is, maar integendeel de duidelijke en meeslepende bevestiging van een
uniek meesterschap.

U.N.O. en Kongo

PAUL R[IYS S.J.

D

E wapenstilstandsakkoorden die in 1954 een einde maakten aan de oorlog
in Indochina, kunnen gelden als hetdefinitieve aanvangspunt van het
ontvoogdingsproces in Azië; de politieke mislukking van de Anglo-Franse expeditie tegen Egypte in 1956 luidt het einde van het kolonialisme in het Mid
den-Oosten in; de toetreding van 16 Afrikaanse Staten tot de onafhankelijkheid
en het lidmaatschap van de U.N.O. in 1960 maakt virtueel een einde aan de
koloniale overheersing in Afrika. De Organisatie van de Verenigde Naties was,
naar de inhoud van haar constitutionele akte, bestemd om de aftakeling van de
koloniale bindingen te bespoedigen. De politieke doelstellingen die door een
meerderheid van Staten-leden werden nagestreefd, hebben dit proces nog kracht
bijgezet. De koloniale machten, die groot gingen op het beschavingswerk en
gehecht waren aan de voordelen van hun koloniaal bewind, zijn er een korte tijd
in geslaagd, deze ontwikkeling te vertragen, maar zij hebben ze niet kunnen
stuiten.
-

Het Handvest
In het Uno-Charter komt de „anti-kolonialistische" ideologie onbetwistbaar
tot uiting. Het Handvest huldigt het algemeen principe van „gelijke rechten en
zelfbeschikking der volken" (art. 1 en 55), het richt een internationaal » trustschapstels,el" op (art. 75-85) en bevat een „Verklaring betreffende niet-zelfbesturende gebieden" 1
art. 73 en 74) . Het trustschapstelsel berust op een
overeenkomst tussen een beherend gezag en de V.N. betreffende een bepaald
gebied, b.v. tussen België en de V.N. betreffende Roeanda-Oeroendi, en heeft
o.m. tot doel, de geleidelijke ontwikkeling tot zelfbestuur of onafhankelijkheid
van de trustgebieden te bevorderen (art. 76) . Daarentegen is de „Verklaring
betreffende de niet-zelf besturende gebieden" een unilaterale akte, gesteld door
de koloniale mogendheden. Door deze verklaring te onderschrijven, erkennen
de U.N.O.-leden die belast zijn met koloniale verantwoordelijkheden „het beginsel, dat de belangen van de inwoners van deze gebieden allesoverheersend
zijn, en zij aanvaarden als een heilige opdracht de verplichting, om ... de welvaart van de inwoners van deze gebieden te bevorderen". Te dien einde verplichten zij zich o.m. om „zelfbestuur te ontwikkelen, de politieke aspiraties
van de volken behoorlijk in aanmerking te nemen en hen bij te staan in de
geleidelijke ontwikkeling van hun vrije politieke instellingen ..." (art. 73).
Deze verklaring werd door België uitdrukkelijk aanvaard. Een zijner af gevaardigden, dhr. A. De Schrijver, verklaarde: „Mon gays, en apportant son adhésion
à la Charte, entend rester f idèle à ce qui a été la base de sa politique coloniale,
notamment à sa devise: Avant tout servir''.
Terwijl in het trustschapstelsel de beherende macht verplicht werd om tegenover de V.N. verantwoording van haar beleid af te leggen, werd in de „Ver)

1)

(

Het woord „kolonie" was taboe in San Francisco.
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klaring" zulk een strikte verplichting niet opgelegd aan de koloniale mogendheden. Deze laatste gingen alleen de verbintenis aan „regelmatig aan de Secretaris-Generaal ter voorlichting ... statistische en andere gegevens van technische aard over te leggen nopens economische, sociale, en opvoedkundige toestanden" in die gebieden (art. 73 e) .
Deze bepalingen van het Handvest waren ingegeven door de politieke strevingen die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog overwegend waren. Het
trustschapstelsel, als voortzetting van het mandatensysteem van de Volkenbond,
beantwoordt aan een dubbel streven: enerzijds biedt het, een compromis-oplossing voor de tegenstrijdige imperialismen van de zegevierende mogendheden,
anderzijds wenst het een einde te maken aan de machtspolitiek die de oorzaak
was van twee wereldrampen en meer gewicht te hechten aan humanitaire beschouwingen in de uitbouw van de internationale betrekkingen. De „Verklaring
betreffende de niet-zelfbesturende gebieden" was een nieuwigheid. Het mandatenstelsel van de Volkenbond en het trustschapstelsel van de U.N.O. maakten principieel een einde aan het verwerven van nieuwe kolonies, maar de ,,Verklaring'' zet een stap verder in de richting van de afbraak van het koloniaal
stelsel zelf: de koloniale mogendheden verplichten zich ertoe, hun overzeese
gebieden tot zelfstandigheid te leiden en impliciet wordt hun gevraagd, ,een
internationaal toezicht te aanvaarden over de wijze waarop aan -deze verplichting
voldaan wordt. De stichters van de Organisatie waren er zich daarbij immers
van bewust, dat het ontvoogdingsproces niet zonder strubbelingen zou verlopen, die een internationale weerslag konden hebben. Daarom werd geïmpliceerd dat de Organisatie zelf borg zou staan voor de vredelievende ontwikkeling naar onafhankelijkheid.
Het optreden van de leden
1. De „kolonialen"

De tendens die in 1945 te San Francisco tot uiting was gekomen, won steeds
meer veld in de loop van het thans vijftienjarig bestaan van de U.N.O. Wel
heeft het dekolonisatieproces zich in overwegende mate buiten de U.N.O. organisatie afgespeeld. Engeland, Frankrijk en België hebben de V.N. angstvallig iedere vorm van inmenging in de ontvoogdingspolitiek van hun overzeese gebieden ontzegd. Zij wilden zich preferentiële banden met de oude kolonie verzekeren en vreesden -dat deze zo al niet verbroken dan toch verzwakt
zouden worden door een medezeggenschap van de U.N.O. Nationale trots en
een kortzichtige opvatting van hun eigenbelang hebben deze landen er steeds
van weerhouden de goede diensten van de U.N.O. in te roepen. Dat voor meer
dan één koloniale mogendheid deze U.N.O.-bemiddeling nochtans nuttig zou
geweest zijn, hadden de ervaring en een nuchtere kostenberekening kunnen
leren. Er is veel meer macht zowel morele, politieke als militaire vereist
om een succesvolle ontvoogdingspolitiek te volgen dan om op korte termijn een
strak koloniaal stelsel in stand te houden. De U.N.O. had dit supplement van
morele en politieke macht kunnen bezorgen. België heeft b.v. duidelijk blijk
gegeven, niet over voldoende macht te beschikken om het ontvoogdingsproces
in Kongo te beheersen. Frankrijk staat voor een gelijksoortig probleem in Algerië. De Franse regering blijft volharden in de opvatting dat het Algerijnse
vraagstuk een uitsluitend Franse aangelegenheid is, terwijl de feiten er toch op
15
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wijzen dat Frankrijk niet over de nodige macht beschikt om een oplossing van
het vraagstuk te geven, die bevredigend zou zijn voor alle belanghebbenden.
2. De „anti-kolonialen"

Indien de instanties van de V.N. buiten de feitelijke ontvoogdingspolitiek
van de koloniale machten werden gehouden, betekent dit niet dat de U.N.O.
totaal vreemd is aan de versnelde dekolonisatie. Gebruik makend van de statutaire machten die het Handvest aan de U.N.O.-organen schenkt, hebben talrijke Staten-leden, in de schoot van de Organisatie, van de koloniale ontvoogding een van hun voornaamste objectieven gemaakt. Aldus en deze constatering moet benadrukt worden is het „antikolonialisme" niet eerst een
kenmerk van de Organisatie in abstracto, maar wel van de politiek van een
doorslaggevende meerderheid van Staten-leden. De praktijk die door de
U.N.O.-organen gevolgd werd en die de levende interpretatie van het Charter
vormt, heeft geleid tot een uitbreiding van de bevoegdheid van de U.N.O. in
koloniale aangelegenheden 2
Ofschoon de V.N., krachtens het voorbehoud van de „uitsluitende bevoegdheid" (art. 2,7) , dat zo vaak door de koloniale machten werd ingeroepen, statutair niet bij machte zijn rechtstreeks tussenbeide te komen in koloniale aangelegenheden, kunnen zij toch op het principiële en ideologische vlak standpunten bepalen en richtlijnen voorschrijven die een sterke weerklank vinden bij
de volken onder koloniaal beheer en de morele en politieke macht van de behoudsgezinde mogendheden aanzienlijk verzwakken. Aldus werden de bevoegdheden van de U.N.O. onder art. 73 e door de Algemene Vergadering uitgebreid
door een „verzoek" aan de koloniale machten om ook inlichtingen' van politieke
aard te verstrekken. Terwijl het Handvest slechts bepaalt dat de gevraagde inlichtingen aan de Secretaris-Generaal „ter voorlichting" worden voorgelegd,
schiep de Algemene Vergadering een speciaal orgaan dat de ingewonnen inlichtingen moet onderzoeken en toetsen. Verder ging de Assemblee over tot een
inhoudsbepaling van het zelfbeschikkingsrecht van de volken en bepaalde dat
dit zelfbeschikkingsrecht „een voorafgaande voorwaarde is voor het genieten
van al de grondrechten van de mens". Zij stelde voor, dat men de bevolkingen
van trustgebieden en niet-zelfbesturende gebieden naar hun wil zou vragen
door middel van ,een plebisciet of andere democratische methoden, liefst onder
controle van de V.N. Zij achtte het nuttig een lijst van criteria op te stellen
volgens welke men kon onderscheiden of een gebied de volledige onafhankelijkheid of de interne autonomie had bereikt, in welke mate ook associatieovereenkomsten met het moederland strookten met de vrije wilsuiting van de
bevolking en niet een verkapt koloniaal regiem bestendigden. Al deze bemoeiingen droegen er toe bij om bij de „verdrukte" volkeren de voorstelling te
wekken dat de U.N.O. hun beschermer was en hun hoogste beroep in tijden
van nood.
) .

2 ) Dit verschijnsel is des te merkwaardiger, daar de „koude oorlog" als een remmende factor werkte in de ontwikkeling van deze tendens. De V.S.A. zijn vaak verhinderd geweest om vrije teugel te laten aan hun antikoloniale neigingen, omdat zij
in hun verweer tegen de Sovjetrussische expansie een beroep moesten doen op hun
Europese bondgenoten, die koloniale belangen te verdedigen hadden. Maar deze
schipperende houding van de V.S. heeft niet belet dat de antikoloniale meerderheid
in de U.N.O. steeds meer aanhangers vond.
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België nu heeft zich steeds verzet tegen ieder internationaal toezicht op zijn
koloniaal beleid. Stelselmatig bevonden onze vertegenwoordigers in de U.N.O.
zich aan de spits van de oppositie, wanneer het er op aan kwam, stelling te nemen in een „koloniale" aangelegenheid. Of het een socialist of een C.V.P.er
was die Buitenlandse Zaken beheerde, maakte geen verschil. Gedeeltelijk werd
onze internationale stelling inzake koloniaal beleid bovendien nog bepaald
door het Ministerie van Koloniën, dat zo mogelijk nog meer behoudsgezind
was dan Buitenlandse Zaken. Deze houding heeft tot gevolg gehad dat, ondanks een behendige propaganda en handige afleidingsmanoeuvres, ons internationaal prestige en de goodwill waarover ons land beschikte, in de U.N.O.kringen met de jaren een gevoelige schade heeft geleden. De publieke opinie
was zich daar niet van bewust en werd daar nooit van op de hoogte gebracht.
Het gevoel van vereenzaming dat ons in de jongste maanden getroffen heeft,
wordt hierdoor in grote mate verklaard.
Terecht kan de Belgische regering er evenwel op wijzen, dat zij al haar
juridische verplichtingen tegenover de U.N.O. heeft nageleefd en dus verongelijkt wordt, wanneer zij voor de U.N.O.-instanties de rol van beklaagde moet
aannemen. Ten eerste moet daar echter bij gedacht worden, dat de strikte, ,restrictieve naleving van verdragsverplichtingen nietnoodzakelijk blijk geeft van
politieke wijsheid. En ten tweede en vooral moet heel duidelijk worden
gesteld, welke de juiste aard is van de juridische verplichtingen in dit verband.
-

De aanbeveling
De juridische verplichtingen welke voortspruiten uit het lidmaatschap van
de U.N.O., worden verwerkelijkt in de wilsuitingen van de bevoegde organen,
hoofdzakelijk de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad. In de algemene
regel nemen deze wilsuitingen de vorm aan en hebben zij de draagkracht van
een aanbeveling.
Omtrent de juiste draagwijdte van zulk een „aanbeveling" nu is wel enige
verwarring mogelijk. Deze verwarring vindt haar oorsprong in verschillende
factoren. De voornaamste hiervan zijn: 1) de miskenning van de eigen aard der
Organisatie, 2) de vermenging van de politieke en de juridische draagwijdte
van de besluiten, 3) de mogelijk dubbelzinnige diplomatieke bedrijvigheid
van de regering tot wie zulk een aanbeveling gericht wordt.
1. De structuur van de U.N.O. berust hoofdzakelijk op een vrije associatie
van soevereine Staten die in gemeenschap bepaalde doelstellingen nastreven. In
het Handvest worden deze doelstellingen in zeer algemene bewoordingen omschreven. De taak om ze gedetailleerd te bepalen en ze op concrete toestanden
toe te passen, wordt waargenomen door de beraadslagende organen, voornamelijk de Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering. Zoals ook in andere sociale verbanden gebeurt dit vaak onder de druk van gebeurtenissen, nieuwe gedachtenstromingen of aspiraties, in een sfeer van crisis. De Staten die zich verenigd hebben om in gemeenschap bepaalde algemene doeleinden te behartigen,
maken van. deze gebeurtenissen en stromingen gebruik om hun algemeen doel
een concrete inhoud te geven die toepasselijk is op een gegeven vraagstuk. De
V.N. stellen hun bevoegdheid vast en geven uiting aan hun bezorgdheid in
besluiten, in resoluties, die bovendien de gemeenschappelijke opvatting van de
Organisatie omtrent het probleem inhouden en haar wil te kennen geven onder
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de vorm van een uitnodiging, een wens, een aanbeveling 3 ) . In de Assemblee
is een resolutie aanvaard, wanneer twee derden van de aanwezige en aan de
stemming deelnemende leden er voor stemmen. In de Veiligheidsraad is zulks
het geval wanneer zeven leden van de elf ze goedkeuren en geen enkel van de
permanente leden er tegen stemt. Eenmaal door zulk een statutaire meerderheid
aanvaard, bepaalt de resolutie de inhoud van de maatschappelijke
pelijke verplichtingen van de Staten-leden. Dit is een eerste juridisch element dat de aanbeveling
kenmerkt: zij is een middel om de maatschappelijke norm die de internationale
instelling beheerst, nauwkeuriger en in concreto te bepalen.
Een tweede juridisch element is het volgende: De Staten-leden kunnen de
aanbeveling niet ignoreren; zij zijn juridisch verplicht er notitie van te nemen
en hun houding te bepalen tegenover haar inhoud. Een aanbeveling mag door
geen enkele van de Staten-leden beschouwd worden als een „res inter alios acta". Van de andere kant, aangezien de Organisatie berust op de soevereine gelijkheid van al haar leden (art. 2.1) en dus geen super-staat is, is de aanbeveling zelf niet verplichtend uit te voeren. De leden bewaren hun vrijheid en
kunnen tegen een aanbeveling verzet aantekenen. Pas wanneer de Staat tot wie
een aanbeveling gericht wordt, deze ook vrijwillig aanvaardt, wordt zij een
verplichtend uit te voeren norm. Zulk een aanbeveling onderscheidt zich dan
van iedere andere tussenstaatse verbintenis slechts in dit ene punt: haar inhoud
is niet contractueel bedongen (kan eventueel tot stand komen zonder de medewerking van de Staat tot wie ze gericht wordt), maar vastgelegd door een
orgaan dat uiting geeft aan de sociale wil. En dit is dan het derde juridisch
kenmerk: de aanbeveling is een institutionele norm en niet een norm die haar
ontstaan dankt aan een bilaterale overeenkomst.
2. Naast haar beperkte juridische eigenschappen heeft de aanbeveling een
bij uitstek politieke waarde. Daar zij uitgaat van een organisatie, waar de overgrote meerderheid van de Staten lid van zijn, en die de hoogste internationale
instantie is met zulk een eminent sociaal doel als de wereldvrede, kan de Staat
tot wie een aanbeveling gericht wordt, ze niet zonder grote politieke schade verwerpen. Wel staat hij voor een ernstige dilemma: ofwel gaat hij in op een aanbeveling die verondersteld wordt schadelijk te zijn voor zijn nationaal belang,
ofwel verwerpt hij ze en ondervindt hij de afkeuring van een aanzienlijke meerderheid van zijn gelijken en voornamelijk de social'e afkeuring van de wereldorganisatie. In zulk een geval moet deze Staat nauwkeurig de politieke risico's
afwegen en zich afvragen : wordt het nationaal belang het best gediend door te
handelen naar eigen inzicht of door zich te schikken naar de aanbeveling ? Hier
raken dan de politieke aspecten van de aanbeveling de juridische. Zoals wij boven reeds zeiden, is een aanbeveling juridisch immers slechts verplichtend uit
te voeren, wanneer de Staat in kwestie er vrijwillig mee instemt. De politieke
druk nu, die uitgaat van een in de U.N.O.-organen tot stand gekomen aanbeveling, kan zo sterk gevoeld worden door de Staat in kwestie dat hij niet anders
meer kan, in zijn eigen nationaal belang; dan er vrijwillig mee in te stemmen.
3 ) In het voorbijgaan zij opgemerkt, dat de Algemene Vergadering haar wil ook
te kennen kan geven in de vorm van een bevel, dat zij eens wezenlijke beslissings~
macht heeft in zake de begroting van de Organisatie (art. 17) , en dat de Veiligheidsraad, met inachtneming van bepaalde procedures, bindende bevelen kan uitvaardigen in zaken die betrekking hebben op de bedreiging van de vrede, inbreuk op
de vrede en aanvalsdaden (.hfst. VII van het Handvest) .
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Aldus kan in vele gevallen de combinatie van de juridische en de politieke bestanddelen van een aanbeveling haar feitelijk een dwingend karakter geven.
Bovendien kan het diplomatieke spel, dat het ontwerp en de formulering van
een aanbeveling, zowel in de openbare debatten als achter de schermen, begeleidt en volgt, de hele gamma doorlopen van overredingspoging tot bedreiging.
Van de andere kant stelt dit spel de Staat in kwestie ook weer in de mogelijkheid om de juiste draagwijdte van -de teksten af te meten en daarnaar zijn gedragslijn te bepalen.
3. Een andere factor welke de regering in acht moeten nemen, is de gezindheid van haar eigen parlement en van de publieke opinie. De eigen aard van
een aanbeveling die uitgaat van de V.N., haar formeel karakter, dat dus zowel
van politieke als van juridische aard is, kortom haar dubbelzinnigheid biedt aan
een aarzelende of weerspannige regering de kans om tegenover haar eigen bevolking een bepaald politiek spel te spelen. Blijkt de publieke opinie zich tegen
de aanbeveling te verzetten en is zij zelf toch van oordeel dat er op ingegaan
moet worden, dan kan zij de aanbeveling voorstellen als een verplichtende
norm, waaraan zij zich, krachtens bindende verdragsbepalingen, niet kan onttrekken. Staat een regering zelf weigerachtig tegenover de aanbeveling, dan
kan zij steun zoeken bij parlement en publieke opinie door de onrechtvaardigheid of de overdreven gestrengheid van het besluit aan de kaak te stellen en
aldus de verontwaardiging van de bevolking naar haar eigen inzicht gebruiken..
Te dien einde kan zij vijandelijke uitspraken aanhalen uit de U.N.O.-debatten
en de indruk wekken dat die eenzelfde waardering verdienen als de formele
bewoordingen van het besluit zelf.
De geschiedenis van de V.N. leert, dat in de praktijk alleen de grootste
wereldmogendheden, de V.S.A. en de Sovjetunie, en de Staten aan wie zij hun
bescherming toezeggen, bij machte zijn zich straffeloos tegen een aanbeveling
van de U.N.O. te verzetten. Maar zelfs de groten zijn niet ongevoelig voor een
eventuele „veroordeling" door de U.N.O. Zoals in de Suez-affaire is gebleken,
hebben Frankrijk en Engeland het toch maar veiliger geacht, de aanbevelingen van de Assemblee in acht te nemen. In het Algerijnse vraagstuk neemt
Frankrijk nu de houding aan, alsof het de U.N.O. niet wenst te ontzien, maar
deze houding zal haar verklaring wel vinden in de vrees eensdaags voor een
aanbeveling te staan die de Franse regeringspolitiek in Algerië dwarsboomt. In
dit verband heeft men, vooral naar aanleiding van de Hongaarse en de Egyptische kwestie, 'die in 1956 haast gelijktijdig bij de U.N.O. aanhangig werden
gemaakt, gesproken van de „dubbele standaard" die door de internationale organisatie zou worden toegepast. Tot Frankrijk en Engeland werd toen een aanbeveling gericht om hun militaire expeditie in Egypte stop te zetten en zij willigden het U.N.O.-verzoek in. Aan de Sovjetunie werd een gelijksoortig verzoek gericht om een einde te stellen aan haar interventie in Hongarije, maar er
werd geen gevolg aan gegeven. De U.N.O. trof geen maatregelen om de Sovjets tot gehoorzaamheid te dwingen. Heeft zij hier dan geen „twee maten en
twee gewichten" toegepast ? Het antwoord moet ondubbelzinnig „neen" zijn.
Nogmaals : een aanbeveling is slechts verplichtend uit te voeren, wanneer ze
aanvaard wordt door de Staat tot wie ze gericht is; verzet die Staat zich, dan is
hij juridisch niet verplicht ze ten uitvoer te brengen. Hoe zeer men deze beperking van de macht der internationale organisatie ook kan betreuren, men
moet er rekening mee houden. Door hun lidmaatschap van de U.N.O. doen
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de Staten geen afstand van hun soevereine rechten. Wel zullen de maatregelen
van de V.N., volgens het Handvest, steeds in overeenstemming zijn „met de beginselen van gerechtigheid en internationaal recht" (art. 1.1), maar dit belet
niet dat zij ook kunnen handelen met inachtneming van beginselen van zuiver
politieke opportuniteit, indien het behoud of het herstel van de vrede hierdoor
beter gediend zijn. Is het in de huidige stand van de bewapening raadzaam het
risico van een onbeperkte nucleaire oorlog te lopen om principes van recht en
rechtvaardigheid te redden ? De strategische verhoudingen tussen Sovjetunie en
V.S.A. bevinden zich op een nucleair dood punt („nuclear stalemate") . Zelfs
een beperkte oorlog kan niet meer gevoerd worden tenzij de twee groten er in
toestemmen. De U.N.O., die niet over zelfstandige strijdkrachten 'beschikt, doch
alleen over die militaire middelen welke de Staten-leden haar ten dienste willen
stellen, kan een beperkte oorlog als middel tot beslechting van geschillen niet
meer patroneren, om de eenvoudige reden dat zij de spelregels ervan niet meer
beheerst, indien de Amerikanen en de Russen niet samen waken over hun naleving. Ontbreekt zulk een overeenkomst tussen de twee groten, dan is het risico
voor een wereldramp te groot.
Het quarantaine-principe
Deze wederzijdse neutralisatie van Rusland en Amerika heeft nochtans nieuwe actiemogelijkheden geschapen voor de U.N.O. Het is namelijk mogelijk
gebleken, sommige bijzondere crisis-gevallen permanent of tijdelijk, dat
moet de toekomst uitwijzen buiten de machtswedijver van Rusland en Amerika te houden. Dit was het geval met de Suez-affaire en thans met Kongo. Het
middel dat daartoe aangewend wordt, bestaat in de ontplooiing van legereenheden die onder het bevel van de U.N.O. staan en die geen strijdkrachten zijn.
Hun zending bestaat erin het crisisgebied af te zonderen en te beletten dat de
verovering van dit gebied de inzet zou worden van een oorlog die de grootmachten zelf of, wat meer waarschijnlijk zou zijn, door tussenpersonen zouden
ontketenen. Het „leger" der „Blauwhelmen” werd uitgedacht door Lester Pearson, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van Canada en Dag Hammarskj old, de Secretaris-Generaal van de U.N.O., op het ogenblik dat de Suezcrisis haar hoogtepunt had bereikt. Een gelijksoortige techniek is nu van toepassing in de Kongo-zaak en het moge hier volstaan even op enkele kenmerken
en beperkingen van deze techniek te wijzen.
De Kongo-crisis werd bij de U.N.O. aanhangig gemaakt op initiatief van de
Secretaris-Generaal, die hierbij gebruik maakte van zijn bevoegdheid krachtens
art. 99 van het Handvest, dat luidt: „De Secretaris-Generaal kan elke zaak, die
naar zijn mening de handhaving van de internationale vrede en veiligheid kan
bedreigen, onder de aandacht brengen van de Veiligheidsraad". Dat dit artikel
werd ingeroepen, is een heel ongewone procedure; er bestaat één precedent van
en dit is nog betwistbaar: in het geval van Korea waarschuwde Trygve Lie, de
toenmalige Secretaris-Generaal, op 25 juni 1950 de leden van de Veiligheidsraad voor de ernst van de toestand, doch dit initiatief kostte hem het vertrouwen
van de Sovjetunie en droeg in aanzienlijke mate bij tot zijn ontslagname. Dat
Hammarskjöld zich op dezelfde bevoegdheden beriep, met al de risico's daaraan verbonden, moet o.i. verklaard worden door het feit, dat de Kongo-Republiek op 14 juli nog geen volwaardig lid van de U.N.O. was en vooral, dat
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hij wenste te voorkomen dat de jonge Republiek rechtstreeks of indirect de
speelbal zou worden van de rivaliteit tussen de machtsblokken. Zijn initiatief
leidde tot een besluit van de Veiligheidsraad met het verzoek aan België om zijn
strijdkrachten uit Kongo terug te trekken en tot de vorming van een „U.N.O.leger'', dat de Belgische troepen in Kongo zou vervangen.
Het principe van de terugtrekking van de Belgische troepen werd door de
Belgische regering aanvaard. Aldus bestond er van Belgische zijde juridisch
geen beletsel meer voor een U.N.O.-interventie. Ook van Kongolese zijde was
er geen beletsel, aangezien de Kongolese overheden zelf om hulp van de
U.N.O. hadden verzocht.
Dat een „U.N.O.-leger" tot stand kon komen, was te danken aan de bereidwilligheid van een aantal aangezochte Staten. De samenstelling van dit leger berustte op twee principes : 1) geen militaire bijdrage wordt aanvaard van een der
grootmachten of van Staten die belangen hebben bij het geschil; 2) bij voorkeur wordt een beroep gedaan op Afrikaanse contingenten om de Afrikaanse
solidariteit metterdaad te bevorderen en aan heel de operatie een regionaal karakter te geven.
Het eerste van deze principes raakt wezen en doel van de U.N.O.-zending:
te voorkomen dat het land opnieuw een „wingewest" zou worden, en het daarom in quarantaine plaatsen. De Sovjetunie, België en sommige Afrikaanse Staten vonden in de Kongo-Republiek echter voldoende steun om een daadwerkelijke politieke actie te blijven voeren. Zij gingen aldus dwars in tegen dit quarantaine-principe, dat de voorwaarde was en is voor het succes van de U.N.O.
Lumumba vond steun bij Russen en Tsjechen, Tsjombe bij de Belgen. De hulpverlening was zogenaamd van technische aard, maar in sommige van haar aspecten nam zij een militair karakter aan. Russische vliegtuigen werden ingezet
om militaire operaties te vergemakkelijken. Belgische rijkswachters in Katanga
steunden het provinciaal gezag, maar beschermden meteen de Belgische belangen. In de verwarring, die thans in Kongo heerst, neemt iedere eenzijdige actie een dubbelzinnig karakter aan. Zij dient belangen die niet althansniet
op lange termijn de belangen van de Kongolese bevolking en van de wereldvrede zijn. Zij schept toestanden waarin andere machten een gewenst
voorwendsel kunnen vinden om zelf tot een rechtstreekse of een verkapte interventie over te gaan. Indien de quarantaine-politiek van de U.N.O. niet
slaagt, dan is het oorlogsgevaar in Kongoniet bezworen en is heel de inspanning van de U.N.O. tot mislukking gedoemd.
De toepassing van het tweede principe de Afrikaanse solidariteit lijdt
in de concrete Afrikaanse politieke constellatie aan een interne contradictie.
Deze Staten bekleden een bevoorrechte positie: zij delen het gezag over hun contingenten met het U.N.O.-bevel en zijn vertegenwoordigd in het lichaam dat
de Secretaris-Generaal van advies moet dienen. Doch zij zijn zelf niet neutraal
gebleken t.o.v. van de interne politieke aangelegenheden in Kongo. In de
steun die zij geven aan deze of gene Kongolese gezagsdrager, laten zij zich
leiden door hun eigen inzichten omtrent de oriëntering van heel Afrika, door
hun ijver om het benijdenswaardig rijke Kongo in hun invloedssfeer te betrekken en aldus hun leadership over het hele continent te verstevigen. Naast de
eenzijdige tussenkomst van sommige regeringen, vormen de naijver en het gebrek aan eensgezindheid tussen de Afrikaanse leiders een bijkomstige moeilijkheid voor het beleid van de Secretaris-Generaal.
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Daarbij is ook gebleken, dat deze laatste niet langer kan rekenen op het
stilzwijgend akkoord van de twee groten samen. Bij de eerste besluiten van de
Veiligheidsraad waren die het ten minste hierover eens: de Secretaris-Generaal
zijn gang te laten gaan in zijn Kongo-initiatief. Maar de jongste aanvallen van
Chroestsjef in de Assemblee hebben deze gezagsbasis ondermijnd.
De grootste hindernis voor het welslagen van de U.N.O.-actie kwam evenwel van de Kongolese leiders zelf. Geen enkel onder hen beschikt over voldoende juridische of feitelijke macht om zijn gezag over heel Kongo te doen
gelden en zijn verantwoordelijkheid te aanvaarden tegenover de U.N.O. De
U.N.O. kan niet rekenen op hun goede trouw om de aangegane verbintenissen
op bevredigende wijze ten uitvoer te brengen.
Kortom, de Secretaris-Generaal ondervindt weerstand tegen zijn politiek vanwege derde machten, vanwege de regeringen die troepen in Kongo hebben,
vanwege de Grootmachten en vanwege de Kongolese autoriteiten zelf. Zijn juridische positie kan gemakkelijk aangevochten worden, omdat zijn mandaat
meer op stilzwijgende overeenkomsten dan op uitdrukkelijke regels steunt. De
interpretatie, die hij aan zijn mandaat geeft en geven moet, is blootgesteld aan
alle kritiek en hij kan geen bescherming voor zijn optreden vinden in de uiterst
algemene regels welke zijn opdracht bepalen. Daar zij steunt op loutere aanbevelingen, hangt zijn vrijheid van actie af van de vrijwillige instemming van
alle betrokken partijen. Het vergt een buitengewone diplomatieke bedrevenheid
om zich de goede wil van al die partijen te blijven verzekeren.
Voor zijn welslagen bestaat er geen bevredigend alternatief. Indien de Secretaris-Generaal en zijn medewerkers mislukken, wat dan ? Afgezien van iedere beschuldiging of zelfs van iedere poging om verantwoordelijkheden aan te
wijzen, moet geconstateerd worden, dat de wijze waarop de Belgische regering
de onafhankelijkheid aan Kongo schonk, een zeer ernstige storing in de internationale betrekkingen heeft veroorzaakt. Dit feit heeft tot gevolg gehad, dat
de U.N.O. in Kongo een oorspronkelijke techniek voor vredelievende beslechting van geschillen in toepassing bracht. Voorlopig blijkt deze techniek niet
met succes bekroond te zijn. Maar dit geeft niemand, die bezorgd is voor het
welzijn van het Kongolese volk en vooral voor de wereldvrede, het recht het
werk van de U.N.O. en van haar Secretaris-Generaal te ondermijnen. Hammarskj óld is niet onfeilbaar, de medewerkers waarop hij een beroep heeft gedaan,
zijn niet ideaal de besten. Deze laatsten bereiken waarschijnlijk niet eens de
doelmatigheid van de vroegere Belgische administratie; het tegendeel zou aan
het wonder grenzen. Een eeuw terug zou de Kongo-crisis wellicht aanleiding
gegeven hebben tot een oorlog van koloniale verovering tussen gretige grootmachten. Die ramp werd tot nog toe vermeden en wij kunnen slechts hopen dat
de interventie van de U.N.O. ten minste dit resultaat bereikt: dat de afgrende.
langsactie de overgang van onrust tot stabiliteit in Kongo bewerkt zonder internationaal gewapend geschil.
30 oktober 1960

De kringloop van het geld
DRS. W. M. N. VAN DEN WILDENBERG

EDER weet wel min of meer wat geld is; ieder heeft ongetwijfeld in meerdere
of mindere mate met geld te maken. Toch, ondanks dit bijna dagelijks contact, blijven er voor velen nog tal van vraagtekens rond de betekenis en de
functie van het geld bestaan.
Functie en herkomst van het geld
Het geld wordt gebruikt als ruilmiddel en als rekeneenheid. Dat geld ruilmiddel
is wil dus zeggen, dat het in de maatschappij algemeen wordt aanvaard in ruil
voor andere goederen. Men kan steeds goederen ruilen tegen geld en vervolgens
het geld weer ruilen voor goederen. Dat een dergelijk algemeen ruilmiddel bestaat is natuurlijk van bijzonder groot belang voor de economische ontwikkeling
van de samenleving. Vandaar dat men zelfs in de meest primitieve samenlevingen al spoedig het ontstaan van een soort geld kan constateren, omdat de eisen
van het ruilverkeer zulks met zich brengen.
Voorts is het geld rekeneenheid. Men kan geen ongelijksoortige grootheden
bij elkaar opstellen of met elkaar vergelijken. Om dit te doen moeten ze op
een gemeenschappelijke noemer worden gebracht. Dit geschiedt door ze uit te
drukken in geld. Ook hierdoor wordt het economisch verkeer natuurlijk in
sterke mate bevorderd. Het geld zaldeze functie beter uit kunnen oefenen
naarmate het geld een grotere waardevastheid heeft. Dan pas immers zal het
geld als ruilmiddel en als rekeneenheid volledig aan zijn taak beantwoorden.
Nu komen er een groot aantal andere vragen naar voren als: waar komt het
geld vandaan, hoe komt het dat een stuk papier als geld fungeert, zijn er grenzen aan het maken van geld, wat voor soorten geld bestaan er ? enz.
De eerste vraag die wij nader willen bespreken is die van de herkomst van
het geld; daaraan sluit automatisch aan een beschrijving van de verschillende
soorten geld die wij thans kennen. Het huidige geldverkeer is een produkt van
een historisch proces. Nadat aanvankelijk het goud als ruilmiddel en rekeneenheid zal zijn gebruikt, ziet men dat geleidelijk munten ontstaan. Het is bezwaarlijk om voor iedere transactie goud af te wegen, zodat men overgaat tot
het vervaardigen van schijn-goud waarop het gewicht wordt aangegeven. Van
deze munten naar de bankbiljetten is slechts een stap. Het bewaren van deze
gouden munten en het vervoeren wordt al spoedig als bezwaarlijk gevoeld. Men
gaat dus over tot het inbewaringgeven van het goud aan instellingen die zich
daarmee willen belasten. Deze instellingen geven biljetten af of openen een
tegoedschrijving in hun boeken, waaruit blijkt, -dat de deposant over de hoeveelheid goud kan beschikken. De centrale banken ontstaan, benevens het
bankbiljet in de bankrekening. Na verloop van tijd merkt de bank op, dat een
deel van het goud dat haar is toevertrouwd nooit wordt opgevraagd, maar
steeds bij haar berust. Dit komt omdat de cliënt wel betalingen doet doch via
de bank ook weer betalingen ontvangt, waardoor er bij de bank een zekere
goudvoorraad blijft berusten. Dit schept voor de banken dus de mogelijkheid
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om krediet te verlenen. Indien het krediet in goud wordt opgenomen vermindert daardoor weliswaar de goudvoorraad doch de bank heeft een vordering op
de debiteur.
In het Repertorium der Sociale Wetenschappen Deel III, zegt Dr. Th. Stevers
hierover: „Vanwege het belang dezer evolutie moge zij nog eens op een andere
wijze worden geformuleerd. Bankbiljetten en girale tegoeden zijn vorderingen
op de bank. Van de zijde der bank gezien zijn zij dus schulden. Tegenover deze
schulden bezit de bank aanvankelijk een overeenkomstig bedrag aan goud, dat
de gouddekking van deze schulden vormt. Door de kredietverlening in goud
vermindert het bezit van de bank aan goud, doch daarvoor in de plaats komt
een ander bezit: een vordering op een bankdebiteur. Het totale bezit van de
bank blijft dus in waarde gelijk, ook de schulden van de bank in de vorm van
bankbiljetten en girale tegoeden veranderen niet, doch in de dekking van het
bankgeld heeft zich een verandering voltrokken, doordat zij niet meer voor honderd procent uit goud bestaat.
Een soortgelijke ontwikkeling heeft plaats, indien de bankdebiteur het krediet
opneemt in door de bank uitgegeven bankbiljetten of door tegoedschrijving in
de boeken van de bank. Nu blijft echter het goudbezit van de bank onveranderd
en nemen haar vorderingen en schulden toe met het bedrag van het verstrekte
krediet. De toegenomen bankschulden hebben het karakter van geld. Ook nu is
het bankgeld dus niet meer voor honderd procent door goud gedekt. Evenals in
het voorgaande geval bestaat de dekking voor een deel uit vorderingen van de
bank, dus uit een debiteurendekking. De kredietverlening door de bank heeft
nog een ander belangrijk aspect, dat reeds in de gedeeltelijke gouddekking ligt
opgesloten: de geldhoeveelheid is toegenomen zonder dat de goudhoeveelheid
is gewijzigd. De bank heeft de geldhoeveelheid vermeerderd en in deze zin geld
geschapen. Op dit aspect zullen we later nog uitvoerig terugkomen.
De houders van de bankbiljetten en girale tegoeden hebben aanvankelijk niet
alle ' onsequenties van de kredietverlening doorzien. Langzamerhand dringt de
partiële gouddekking van hun bankgeld tot hen door. Na enige aarzeling merken zij, dat het er weinig toe doet, waaruit de dekking van het geld bestaat.
Uiteindelijk is slechts van belang, dat de vorderingen op de banken in het
maatschappelijk verkeer als geld worden aanvaard. In deze fase vindt de maatschappelijke aanvaarding van het fiduciaire geld nog steun in de overtuiging
dat men het, hoewel niet voor honderd procent door goud gedekt, te allen tijde
voor goudgeld kan inwisselen.
Ook de staat speelt nu dit spel mee, doordat hij bronzen munten gaat uitgeven waarop een waarde wordt gestempeld, welke de intrinsieke bronswaarde
verre overtreft. Ook deze bronzen munten, welke uitsluitend door de staat
mogen worden uitgegeven, zijn echter volledig in goud inwisselbaar. Evenals de
banken bemerkt de staat dat inwisseling slechts ten dele geschiedt, zodat ook
hij ertoe overgaat tegenover de koperen munten slechts ten dele een gouddekking aan te houden"
Tenslotte ontstaat er een Centrale Bank en dan is het niet meer nodig dat de
bankbiljetten de gouddekking hebben. Mede doordat de overheid deze biljetten
gaat accepteren ontstaat een groeiend vertrouwen in deze biljetten. Aanvankelijk
ziet men een geringer worden van de gouddekking, later verdwijnt deze in de
meeste landen om plaats te maken voor buitenlands geld in de vorm van deviezen.
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Na deze historische beschouwing over het ontstaan van het geld kan nu
worden overgegaan tot een beschrijving van de geldsoorten welke thans in de
volkshuishouding bestaan. Per ultimo 1959 was de geldhoeveelheid van Nederland als volgt samengesteld:
Emittent
X 1 mld. guld.
Staat
Banken Ned. Bank
Munten en muntbil j etten
Bankbiljetten
Giraal geld

5,4

4,6
0,1

5,4

4,7

Totaal

0,1

0,1
4,6
5,5

0,1

10,2

Om een indruk te krijgen van de omvang van de geldhoeveelheid kan men
deze relateren aan de omvang van het nationale inkomen. Het nationale inkomen beliep in 1959 35 mld. gld. Dit betekent dus dat de geldhoeveelheid
ongeveer 3,5 maal per jaar omloopt.
Wat wordt nu precies onder geld verstaan ? Hoewel de uitspraak over het al
of niet tot het geld behoren uiteraard enigszins arbitrair is, is er een definitie
van het Internationale Monetaire Fonds, die vrij goed aan de theoretische en
praktische wensen voldoet. Volgens deze definitie bestaat geld uit vrij beschikbare munten en bankbiljetten en vrij beschikbare tegoeden, waarover door middel van cheques kan worden gedisponeerd, voor zover deze munten, bankbiljet
ten en tegoeden in handen zijn van het publiek, d.w.z. in handen van andere
dan de particuliere banken, de Centrale Bank en de Staat.
Naast het geld hoort men ook vaak spreken van secundaire liquiditeiten ofwel
bijna-geld (near money) . Hieronder verstaat men alle vorderingen op de
in handen van andere houders dan
overheid en geldscheppende instellingen
die op vrij korte termijn, zonder veel kosten en
geldscheppende instellingen
zonder belangrijk koersverlies en masse kunnen worden omgezet in geld. Uit
deze definitie zal duidelijk zijn waarom deze secundaire liquiditeiten ook wel
bijna-geld worden genoemd. De belangrijkste secundaire liquiditeiten zijn de
termijn-deposito's welke door het publiek bij de particuliere banken worden
aangehouden, kortlopende schuld van het Rijk en de gemeenten en provincies.
De belangrijkste vorm van kortlopende schuld van het Rijk is het z.g. schatkistpapier, schuldbekentenissen aan toonder in coupures van f 100.000,—. De
looptijd varieert van 3 maanden voor schatkist promesse en 2 tot 5 j aar van
schatkistbiljetten. De belangrijkste vorm vlottende schuld welke door provincies
en gemeenten wordt uitgegeven is de kasgeldlening. Dit zijn schuldbewijzen op
naam, in coupures van wisselende bedragen en met een looptijd die varieert
van 1 maand tot 1 i aar.
-

,

Wat gebeurt er met het geld?
Het geld speelt een belangrijke rol bij de vorming en besteding van het
inkomen. Alle beroepsbeoefenaars ontvangen een inkomen uit arbeid, zelf standig beroep of uit vermogen. Deze inkomens ontstaan door de levering van
bepaalde prestaties van deze economische subjecten. De economische subjecten
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gebruiken het inkomen voor het kopen van goederen en diensten die zij consumeren. Indien de bedrijven alleen consumptiegoederen zouden produceren en
de inkomenstrekkers alleen consumptiegoederen zouden kopen, zou de kringloop van het geld gesloten zijn. Het door de inkomenstrekkers ontvangen
inkomen zou dan weer geheel terugvloeien naar de bedrijven die de consumptiegoederen vervaardigen en deze zouden arbeiders in dienst kunnen nemen om
de gewenste goederen te produceren. Niet het gehele beschikbare inkomen zal
echter worden geconsumeerd. Een gedeelte zal worden gespaard, hetgeen niet
anders betekent, dan dat het inkomen niet voor consumptie wordt aangewend.
Heeft dit laatste nu tengevolge, dat de kringloop van het geld wordt doorbroken ? Dit kan het geval zijn, doch dit behoeft niet per sé op te treden. De
besparingen kunnen worden overgedragen aan bedrijfshuishoudingen, tengevolge waarvan deze laatste in staat gesteld worden te investeren, d.w.z. duurzame
produktiemiddelen aan te schaffen. Deze duurzame produktiemiddelen vormen
het technische kapitaal van de onderneming dat nodig is om de betreffende
goederen en diensten te produceren. De ondernemers zullen voor de aan hen
overgedragen financieringsmiddelen een zekere vergoeding moeten betalen in
de vorm van interest, wanneer de middelen voor bepaalde tijd zijn geleend en
in de vorm van een aandeel in de winst, wanneer in het kapitaal van de bedrijf shuishouding wordt deelgenomen. Zij menen deze vergoedingen in uitzicht te
kunnen stellen, omdat zij van oordeel zijn met de gedane investeringen een
zodanig rendement te kunnen verkrijgen, dat zowel de rente als de aflossingsverplichting op het geleende geld kunnen worden voldaan, resp. dat de winst
voldoende groot zal zijn om daarin nieuwe kapitaalverschaffers te doen delen.
Het effect van de investeringen in duurzame produktiemiddelen is echter, dat
er weer elders inkomen wordt gevormd direct via de bedrijfshuishoudingen die
de duurzame produktiemiddelen verkopen en indirect via verdere schakels in de
bedrijfskolom. Via het proces van sparen en investeren (hetzelfde geldt voor
ontsparen en desinvesteren) raken inkomens- en vermogenssfeer elkaar. Het
sparen behoeft dus niet te leiden tot een vermindering van de economische
activiteiten, integendeel het sparen is noodzakelijk om de economische activiteiten (door uitbreiding van het produktie-apparaat) op gang te houden.
Volledigheidshalve zij er nog op gewezen, dat in de onderneming zelf gevormde besparingen door winstinhoudingen eveneens voor investeringsdoeleinden kunnen worden gebruikt. Besparingen worden dan op de meest
directe wijze tot investeringen gebracht.
Wij zien nu dat de introductie van de begrippen sparen en investeren weliswaar de kringloop van het geld iets gecompliceerder maakt, doch anderzijds kan
de kringloop gehandhaafd blijven. Het sluiten van de kringloop is echter een
veel meer labiele aangelegenheid geworden. Men kan immers stellen dat de
kringloop eerst gesloten is, indien de besparingen gelijk zullen zijn aan de
investeringen. Nu worden de beslissingen om te sparen vaak door andere
subjecten genomen dan de beslissingen om te investeren. Hieruit volgt, dat het
zeer wel mogelijk is, dat er geen overeenstemming tussen deze grootheden
bestaat. In de economische theorie is het gebruikelijk wanneer men over het
evenwicht in de kringloop spreekt, uit te gaan van een tweetal perioden, hoewel
het wezen van de bovenstaande redenering niet wordt aangetast.
Aldus wordt de zaak meer verfijnd, nl. de periode waarin het inkomen wordt
verdiend en de periode die daarop volgt en waarin het inkomen wordt uitge-
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geven. Wat in periode 1 aan inkomen gevormd is, komt eerst in periode 2 beschikbaar voor het -doen van bestedingen. Wanneer nu het totaal gevormde
inkomen in een bepaalde periode, dat dus beschikbaar is in de volgende periode,
in zijn geheel wordt besteed, spreekt men in de economische wetenschap van
monetair evenwicht. Wordt er meer besteed, dan het in de vorige periode
gevormde en dus nu beschikbare inkomen, dan spreekt men van inflatie; wordt
er minder besteed dan aan inkomen beschikbaar is, dan spreekt men van
deflatie.
In het voorgaande is reeds enigermate aangeduid op welke wijze inflatie en
deflatie kan ontstaan. Het doen van meer bestedingen dan men aan inkomen
beschikbaar heeft, kan slechts geschieden indien een ontpotting plaats vindt of
geld wordt gecreëerd. Ontpotting kan plaatsvinden doordat in een eerdere
periode geld is opgepot en aldus aan de circulatie is onttrokken. Hoe geldcreatie kan plaatsvinden hebben wij aangetoond bij de bespreking van de geldschepping door de banken. Aangezien inflatie spoedig zal leiden tot prijsstijgingen, spanningen op de arbeidsmarkt etc., zal het van belang zijn indien de
geldcreatie in zekere mate kan worden beheerst. Hoewel er technische grenzen
zijn aan de mate waarin de banken geld kunnen scheppen hierop wordt te
dezer plaatse niet dieper ingegaan moet wel worden opgemerkt, dat er voor
de overheid veel aan gelegen zal zijn de geldcreaties te kunnen regelen. Hoe
dat kan geschieden hopen wij in het volgend artikel aan te tonen.
Ingeval van deflatie ligt de zaak iets anders. Een dergelijke toestand ontstaat
indien geldmiddelen worden opgepot of worden vernietigd doordat kredieten
worden afgelost waartegenover geen nieuwe kredietverleningen staan. Deze
situatie zal tengevolge hebben, dat de economische activiteit inschrompelt. Er
wordt immers minder besteed dan er in de vorige periode is geproduceerd, zodat
de bedrijven met onverkochte produkten blijven zitten. Als gevolg daarvan zullen zij zich voor de volgende periode instellen op een geringere produktie,
zodat zij een aantal arbeiders kunnen ontslaan. Dit laatste leidt er weer toe,
dat het beschikbare inkomen weer afneemt, waardoor het proces in de volgende
periode nog grotere omvang gaat nemen.
Het zal duidelijk zijn, dat in een situatie van inflatie of deflatie van de
overheid verwacht zal worden, dat zij maatregelen neemt die er toe kunnen
leiden dat deze toestand zo spoedig mogelijk wordt opgeheven. In welke mate
en omvang dit kan geschieden zullen wij in het volgende artikel aantonen,
waarin wij bijzondere aandacht zullen geven aan de wijze waarop de overheid
invloed uitoefent op de kringloop van het geld.
Tenslotte zouden wij nog enige punten onder Uw aandacht willen brengen,
die weliswaar niet direct verband houden met de kringloop van het geld, maar
toch een belangrijk onderdeel vormen van de geldtheorie, nl. de rente en de
waardevastheid van het geld. Reeds brachten wij ter sprake, dat de ondernemer
een zekere vergoeding (rente) zal moeten betalen voor het gebruik van het
geld dat anderen ter beschikking willen stellen. Dit brengt ons nader op het
probleem van de rente; hoe komt het dat rente wordt gevraagd en welke factoren bepalen de hoogte van de rente?
Het waarom van de rente
In de huidige economische theorie verklaart men het bestaan van de rente
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uit de behoefte aan geld welke de economische subjecten zouden hebben. Deze
behoefte aan geld spruit voort uit een drietal motieven: het transactie-motief,
het voorzorgs-motief en het speculatie-motief. Het publiek heeft behoefte om
uitgaven te doen, voor voedsel, kleding etc. Voor financiering van deze uitgaven
heeft men geld nodig en omdat ontvangsten en uitgaven van geld meestal niet
zijn gesynchroniseerd, bestaat er een behoefte geld in kas te houden om tezij nertijd de gewenste uitgaven te kunnen doen. In de literatuur spreekt men van eens
transactiebehoefte aan geld.
Een tweede motief is het voorzorgsmotief. Men hecht er aan geld in kas te
hebben, omdat het een gevoel van veiligheid geeft steeds een behoorlijke hoeveelheid kasmiddelen bij de hand te hebben. Voorts stelt een ruime kas in staat
om dadelijk van eventuele voordelen te profiteren indien deze zich zouden
voordoen.
Het derde motief noemden wij het speculatiemotief. Zij die hun geld willen
beleggen in leningen, kunnen hiervan voorlopig of blijvend afzien, omdat zij
verwachten na zekere tijd gunstiger condities te kunnen verkrijgen, of omdat zij
vrezen bij liquidatie van deze beleggingen verlies te zullen lijden. De redenen
hiertoe kunnen gelegen zijn in een verwachte stijging van de rentevoet en een
daarmee samenhangende koersdaling, of ook reeds in een mogelijk geachte
koersdaling, waarvoor men bij de heersende rente het risico niet wil aanvaarden.
Deze redenen kunnen echter ook niet zo rechtstreeks betrekking hebben op de
verwachte ontwikkeling van de rentevoet, doch bv. verwachtingen over gunstiger condities aangaande een voortijdige aflossing betreffen. Zij houden dan
echter indirect verband met de rentestand, daar dergelijke voordelen beschouwd
kunnen worden als een verkapte rentebetaling. Er kan dus ook behoefte zijn om
geld in kas te houden op grond van motieven welke uiteindelijk hun oorsprong
vinden in een verwachte toekomstige stijging van de rentestand of onzekerheid
hieromtrent. Dit zullen we aanduiden als de speculatiebehoefte.
Deze motieven zouden ertoe leiden, dat aan het bezit van het geld een zekere
waarde wordt toegekend. Men kan dit ook anders formuleren, nl. dat aan de
bezitters van het geld een vergoeding gegeven moet worden welke hoog genoeg
is om het verlies dat deze lijden door het afstaan van het geld te compenseren.
Hieruit volgt dus ook, dat naarmate de in het uitzicht gestelde vergoeding hoger
is er meer geld zal worden aangeboden omdat steeds meer „geldbezitters" in de
verleiding komen hun geldmiddelen ter beschikking te stellen van diegene die
voor die beschikkingsmarkt een vergoeding willen betalen.
Naarmate de rente stijgt, zal echter het aantal vragers minder worden.
Het zal weinig betoog behoeven, dat de aanwezige geldhoeveelheid een grote
rol speelt, omdat deze van invloed is op de motieven om geld aan te houden.
Naarmate de geldbehoefte sterker is en de geldhoeveelheid geringer, zal de
rentestand hoger zijn; ook de omgekeerde situatie zal gelden, naarmate de
geldbehoefte geringer is en de geldhoeveelheid groter zal de rentestand lager
zijn. Het is gebruikelijk voor de volkshuishouding de verhouding tussen de
behoefte aan geld en de geldhoeveelheid aan te duiden met de term: de maatschappelijke liquiditeitsquote. Naarmate de liquiditeitsquote krapper is, is de
rentestand hoger. Daarbij moet worden opgemerkt dat een verkrapping van de
liquiditeitsquote op kan treden door een verhoging van de geldbehoefte en/of
een verlaging van de geldhoeveelheid.
Dit alles betreft uiteraard slechts de theoretische samenhangen. In feite zien
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wij niet een rentestand ontstaan, maar kan men spreken van rentestanden op de
verschillende geldmarkten. Zo spreekt men van een markt voor kort krediet,
lang krediet, risicodragend krediet etc. Het spreekt vanzelf, dat op al deze
markten de toevallige vraag-en-aanbod-verhoudingen bepalend zullen zijn voor
de hoogte van de rente op een bepaald moment.
De geldontwaarding
Indien er één vraagstuk is, dat tegenwoordig sterk in de belangstelling staat,
dan is dit zonder twijfel de geldontwaarding. Indien wij ons slechts beperken
tot na de tweede wereldoorlog kunnen wij heel duidelijk constateren welk een
voortdurende prijsstijging is opgetreden. Deze prijsstijging is niet tot Nederland
beperkt maar kan in vrijwel alle landen worden gesignaleerd. De oorzaak van
deze prijsstijging is meestal gelegen in een sterke vraag. In onze economie richt
de produktie zich op de vraag. Hoe hoger de vraag hoe meer de bedrijven zullen
produceren. Als de produktiecapaciteit volledig benut raakt zal er voor de
ondernemers de verleiding ontstaan de prijzen te verhogen om aldus meer winst
te maken.
Hogere prijzen zullen echter bij de werknemers looneisen oproepen omdat
anders hun reële inkomen wordt aangetast. Inwilliging van deze looneisen
betekent voor de ondernemers, dat de kosten worden verhoogd zodat een
nieuwe wedloop kan beginnen. Dergelijke verschijnselen welke in vele landen
zijn opgetreden worden aangeduid met de term „loon-prij sspiraal" . Deze spiraal
kan slechts worden doorbroken indien de overheid erin slaagt een halt toe te
roepen aan een van deze bewegingen. In een economie met veel contact met het
buitenland door omvangrijke in- en exporten, wordt een prijsstijging welke in
het buitenland begint gemakkelijk in het land ingevoerd. Bij dit alles speelt het
geld een belangrijke rol. Een stijging van de vraag is, zoals ook reeds eerder is
opgemerkt, slechts mogelijk door een vergroting van de geldhoeveelheid. Liquiditeitscreaties en ontpotting van liquiditeit zijn in alle landen de belangrijkste
oorzaken geweest welke de sterke stijging van de vraag hebben mogelijk gemaakt.
In een volgend artikel hopen wij nader in te gaan op de betekenis welke de
overheid heeft in het kader van de bewaring van een gezonde kringloop van
het geld. Daarbij zullen vraagstukken aan de orde komen als belastingen, leningen, evenwicht in de begroting en conjunctuurpolitiek.
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Brasilia, een stad
die problemen stelt
FRANCOISE CHOAY

de nieuwe administratieve hoofdstad van Brazilië, is op 21 april
B RASILIA,
1.1. door President Kubitscheck ingehuldigd. Voor velen in Europa is de
bouw van deze stad niet veel anders dan een abstract, zelfs ietwat mythisch
avontuur, maar wie de immense werven heeft bezocht, waar 45.000 mensen
dag en nacht werkten op een plaats die drie j aar gelden nog een woestenij van
rode lateriet was, is een onvergetelijke ervaring rijker geworden, een ervaring
echter die ook weer vragen oproept: niet alleen omtrent deze nieuwe stad zelf,
maar ook betreffende het cruciale probleem van de moderne stedebouw in het
algemeen.
Een hoofdstad in de woestijn
Ion het kort zij hier herinnerd aan de belangrijkste factoren welke hebben bijgedragen tot de schepping van Brasilia 1 ) . De essentieel maritieme kolonisatie
van de Portugezen had een zeer onevenwichtige ontwikkeling van het land tot
gevolg: Brazilië is zo groot als de U.S.A. en Frankrijk samen, maar zijn hele
activiteit heeft zich uitsluitend binnen een smalle kuststrook ontplooid. Terwijl
het binnenland, dat ontzaglijk rijk is aan grondstoffen en plantengroei, braak
blijft li gen, niet bewoond is of door de inwoners wordt verlaten, kunnen Rio
en Sao Paulo, met elk meer dan drie miljoen inwoners, de massa's niet meer
verwerken en hoopt een deerniswekkend proletariaat zich daar op in de stegen
en achterbuurten, waarvan een film als Orfeu
eu Nlegro ons onlangs wel de schilderachtigheid maar niet de ellende heeft gereveleerd. Om ook het binnenland
tot ontwikkeling te brengen en een gemakkelijke verbinding tussen de verschillende provincies te verzekeren, werd meer dan een eeuw geleden reeds de behoefte gevoeld om een nieuwe, centraal gelegen hoofdstad te stichten. In 1947
werd dit oude project tenslotte in de Grondwet opgenomen. Juscelino Kubitscheck kreeg de opdracht, het ten uitvoer te leggen.
De eerste vraag was dan: waar ? Na zorgvuldige studie (van geologen, klimatologen enz.) viel de keuze op een 1000 m hoog plateau in de staat Goias, 940
km in het binnenland gelegen: een wijde hoogvlakte van onvruchtbaar lateriet,
met schraal kreupelhout, bevolkt door enorme kolonies van miereneters. Geen
mens had zich hier ooit gevestigd, geen weg maakte dit land toegankelijk. Het
merkwaardigste was evenwel, dat dit precies de plaats was die in de loop van de
vorige eeuw was uitgekozen op grond van abstracte berekeningen. En wie er zijn
verwondering over uitdrukt dat een hoofdstad midden in de woestijn wordt opgebouwd, op een zo misdeelde grond, krijgt het antwoord dat er niet eens 50 km
daar vandaan vruchtbare aarde ligt en dat de irrigatie van Brasilia zo bevredigend is, dat men er zelfs een kunstmatig meer heeft kunnen aanleggen.
g

1)

Uitvoeriger werd de lezer hierover ingelicht door het artikel van A. Deblaere S.J.:

Modern bouwen. Brasilia docet, in Streven februari 1959, pp. 436-441.
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Buiten het geloof en de onvermoeibare activiteit van President Kubitscheck
zijn er voornamelijk drie factoren die een groot aandeel hebben in het slagen
van deze realisatie. In de eerste plaats het algemeen plan, dat uitgewerkt werd
door Lucio Costa (afb. 1) en na een wedstrijd goedgekeurd door een internationale jury. In de tweede plaats het werk van architect Oscar Niemeyer (afb.
7), die het monopolie kreeg voor de vormgeving van dat deel van Costa's plan
dat onder het gouvernement ressorteerde. Tenslotte werden alle werken van aanleg en constructie toevertrouwd aan één enkele onderneming, de Novacap, die
zich er toe verplichtte de nieuwe hoofdstad binnen de verbazend korte tijd van
42 maanden klaar te krijgen.
„Zoning" en verkeer in een antiek grondplan
Het algemeen plan van Lucio Costa is zeer eenvoudig. Het enig topografisch
element waar het rekening mee houdt, is het artificieel meer aan de voet van de
stad. Op de wijze van een antiek stadsplan bestaat het uit twee verticaal op elkaar staande assen. De lengte-as is helemaal voorbehouden aan de publieke
sector: eerst het Plein der Drie Machten (afb. 8 en 12) , waar zich de Kamers
(afb. 9), het. Gerechtshof (afb. 3, 4 en 5) en het Regeringsgebouw bevinden;
verder de verschillende ministeries en administratiegebouwen, de kathedraal
(afb. 16), de cultuur- en sportcentra (afb. 10 en 11 geven een beeld van de
ruwbouw van het met marmer beklede Museum voor Schone Kunsten), de
stadsdiensten en tenslotte kazernen, opslagplaatsen, kleine industrieën en het
station. Op het snijpunt van de twee assen, nog steeds op de lengte-as, bevinden
zich de banken, winkels voor weelde-artikelen en hotels (afb. 6 en 13) . Op de
breedte-as, die gebogen is, zodat zij minder plaats inneemt, bevinden zich dan
hoofdzakelijk de woonhuizen (afb. 2) : een ononderbroken opeenvolging van
vierkante blokken (quadras) op pijlers, telkens van 200 m zijde, met in het
midden een binnentuin. De gebouwen mogen niet hoger zijn dan zes verdiepingen. De quadras zijn telkens vier bij vier gegroepeerd in een „super-quadra" .
Elk van deze wijken is voorzien van alle strikt noodzakelijke diensten, als scholen, dispensaria, kapel en winkels.
Lucio Costa heeft hier een van zijn twee grote principes doen zegevieren: dat
van de „zoning" of lokalisatie der verschillende functies. We hebben hier dus
te doen met wat Le Corbusier „une ville classée'' zou noemen, een stad waarin
de woonfunctie zorgvuldig gescheiden wordt gehouden van de arbeidsfunctie
en van het publieke leven. Het tweede principe van Costa dat ook van Le
Corbusier stamt was een nauwkeurige planning van de verkeerswegen. Ook
hier is hij erin geslaagd alles te ordenen en uit elkaar te houden. De voetganger
is hier perfect veilig voor het verkeer, dat geen toegang krijgt binnen de quadras. Buiten de woonblokken wordt het wegennet breder naarmate het verkeer
toeneemt. Nergens kruist een weg de ringbanen, ze verlopen op verschillende
niveaus en houden de onderscheiden categorieën van verkeersmiddelen uit elkaar. Honderden kilometers van bewonderenswaardig aangelegde wegen zorgen
aldus voor een volledige .rationalisatie van het verkeer.
4r. +t

Een barok decor in gewapend beton
Binnen dit kader kreeg de fantasie van Niemeyer vrij spel. Als leerling van
Le Corbusier gaf hij zijn voorkeur natuurlijk aan het beton, waarvan de plasticiteit zijn verbeelding dient. Maar terwijl Le Corbusier liever met rechte lijnen
16
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en massieve vormen werkt, waaraan hij een sterke uitdrukkingskracht verleent,
wendt Niemeyer slechts gebogen lijnen aan en verkiest hij de lichtheid en elegantie van zeer gezochte vormen. De publieke sector van Brasilia heeft hij opgevat als een weids barok decor, waarvan het „effect" nog geaccentueerd wordt
door het feit dat alle dragende elementen bekleed zijn met wit marmer.
Sommige gebouwen, zoals b.v. de kleine kapel van het Presidentspaleis (afb.
17) , ontvouwen zich op zichzelf als non-figuratieve sculpturen, maar de andere
gebouwen zijn, in weerwil van hun bevreemdend uitzicht, in het algemeen gewoon varianten op het thema pijler-balk. Het Presidentspaleis zelf (afb. 15),
het Gouvernementsgebouw en het Gerechtshof zijn eenvoudige glazen dozen
die rusten op terrassen en bedekt zijn met een overhellende betonnen plaat. De
vrije zijde van deze plaat echter steunt op betonnen elementen wier massa door
de berekeningen van ingenieur Cardoso tot het strikte minimum is herleid en
die het uitzicht hebben van echte festoenen. Tegelijk dienen deze elementen als
zonneschermen en windschutten. Aangezien ze tot de grond reiken, schijnt het
gebouw van ver letterlijk te drijven op de horizon, en de algemene indruk van
lichtheid wordt hierdoor nog geaccentueerd.
De kathedraal is nog niet helemaal voltooid; met haar gekromde pijlers en
haar wanden geheel uit transparante glasblokken, wordt zij een van de meest
curieuze gebouwen van de hele stad. Zowel om redenen van lokale aard als om
historische motieven schijnt Niemeyer hier een beeld te geven van de eerste fase
van de moderne architectuur in haar laatste, barokke moment. We moeten er ons
wel voor wachten, -deze architectuur gelijk te stellen met de eveneens tamelijk
gezwollen vormen welke Candela geschapen heeft in Mexico; daar staan we
inderdaad voor de aanvang van een nieuwe fase.
Kritisch oordeel over de stedebouw
Is het mogelijk, na deze vluchtige, maar zo objectief mogelijke analyse van
de stedebouwkundige en architecturale kenmerken van deze stad, reeds een oordeel te vormen ? Ongetwijfeld lijkt het voortvarend, een werk op zijn juiste
waarde te willen schatten dat nog niet helemaal voltooid is en nog niet gefatsoeneerd en „gehumaniseerd" door het dagelijks bewonen. Daarnaast mogen we
niet vergeten, dat, nu de architecten van de private ondernemingen Niemeyer,
wiens monopolie op 21 april ten einde liep, komen aflossen, het algemeen uitzicht van de stad daardoor grondig kan gewijzigd worden en meer variatie zal
vertonen binnen de eenheid. Tenslotte, een onderneming welke van allen die
eraan mee hebben gewerkt wonderen van volharding en moed heeft gevergd,
moeten wij niet te gemakkelijk neerhalen. Doch enkele kritische opmerkingen
moeten we toch maken.
Om te beginnen lijken de twee grondprincipes welke deze stedebouw bepaald
hebben, aanvechtbaar. We hebben hier dus te doen met een stad wier opbouw
helemaal gedetermineerd is door het autoverkeer: breedte van de lanen, aanleg
van de wegen, alles staat in functie van de machine. Maar waar blijft de mens
hier dan ? We stuiten hier op een contradictie. Voor het grondplan heeft men
zich geïnspireerd op de plattegrond in kruisvorm van sommige antieke steden.
Maar men heeft daarbij vergeten dat het antieke plan precies op de maat van
de mens was gemaakt, dat de afstanden daar steeds berekend waren in functie
van de voetganger. Tussen die beperkte, geïntegreerde ruimte van vroeger en de
uitgestrekte ruimte hier, waarin de mens zich misschien niet kan integreren, be-
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staat een fundamentele tegenstelling. Het is er ons natuurlijk niet om te doen,
het autoverkeer uit te sluiten. Maar de hedendaagse urbanisten dienen een
nieuwe stedenaanleg te vinden die iets méér is dan een aanpassing van de nieuwe verkeerstechnieken aan oude plannen.
Er schijnen fundamentele menselijke waarden te bestaan die niet tot ontluiking komen tenzij in een zekere promiscuïteit waar mensen heel dicht op elkaar
leven. De „bidonvilles", de steden in het Verre Oosten, de stegen in Brazilië
zijn daar om ons aan deze waarheid te herinneren, ondanks hun archaïsme en
ellende. Hoe kan men iets van deze menselijke warmte terugvinden in de moderne stad ? Door een systematische hoogbouw, door het scheppen van zeer
dichte stadskernen, waar de auto wordt buitengesloten ? Geen enkele nieuwe
oplossing in deze richting wordt in Brasilia voorgesteld. (De verplichting om
de woonhuizen tot zes verdiepingen te beperken lijkt ons bijzonder absurd) .
Het principe van de „klassering" der functies lijkt ons al even vals. Wordt
daardoor niet alle gemeenschapsleven gedood ? Schept men aldus, met die
aparte woonwijken, geen zones van verveling en sociale desintegratie ? De bewoners leven er afgelegen, gescheiden (schizofrenie betekent juist breuk, afscheiding van het sociale leven) van alle werkelijke gemeenschap zonder verstrooiing en zonder de mogelijkheid om in andere dan de meest onmiddellijke
behoeften te voorzien? Nooit is urbanisme iets anders geweest dan de omzetting
in steen van de organische orde der bestaande sociale structuren. Het urbanisme
van Le Corbusier daarentegen tracht een artificiële en abstracte orde op te leggen.
Brasilia had kunnen pogen, de woning opnieuw in het hart van de stad te
brengen. Dit wordt met name voorgesteld door de auteurs van het jongste algemeen plan voor Parijs, dat in mei 1.1. is gepubliceerd. In plaats van een
slaapstad te ontwerpen trachten deze urbanisten het arbeidsmilieu opnieuw te
integreren in het woonmilieu, en in de verschillende stadskernen opnieuw de
uiterste diversifiëring in te voeren van arbeidsectoren en bevolkingscategorieën.
Dit komt neer op een verwerping van de „geklasseerde" en gespecialiseerde stad.
Zeker, Costa had een excuus. De tijd drong, zijn plan moest in enkele weken
klaar zijn. Maar hij heeft jaren gehad om er de theoretische basis van te laten
rijpen. En loonde het bovendien de moeite niet, gezien de omvang van de onderneming, om het werk nog enige tijd uit te stellen en er dan werkelijk een
voorbeeldige realisatie aan te geven?
Kritisch oordeel over de architectuur
Niemeyers architectuur is het voorwerp geweest van velerlei kritiek. Ongetwij f eld stemt ze niet helemaal overeen met onze Europese smaak, die rustiger en
nuchterder is en zich b.v. meer laat bekoren door de austeriteit van de moderne
Japanse bouwkunst. Maar Niemeyers barok stijlgevoel kan men een zekere consequentie niet ontzeggen. Hij heeft hier gestalte gegeven aan een sterk geïndividualiseerde esthetische totaliteit die alles bij elkaar veel eerbied afdwingt.
Plastisch gezien schijnt me slechts één punt in dit werk van de Braziliaanse
architect werkelijk vatbaar voor kritiek: waarom heeft hij, tegen elk purisme en
alle canons van de hedendaagse architectuur in, zijn beton overal bekleed met
marmer ? Le Corbusier, Nervi, heel de Japanse school, -die het schoonste beton
van de wereld heeft gemaakt, zullen schreeuwen dat dit een onvergeeflijk ver-
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raad is. Mijzelf ook heeft deze bekleding gestoord, vooral intellectueel. Maar
van de andere kant: in Brazilië heb ik vele gebouwen en met name de fameuze
kapel van Niemeyer te Pampulha gezien, en toen ik daar merkte hoe het brute
beton door duur en verwering volkomen was beschadigd, was ik bijna bereid,
het marmer in Brasilia, als een beveiliging tegen deze beschadiging, goed te
vinden.
De stijlkwesties zijn tenslotte bijkomstig, maar één punt is er waar we Niemeyer een echt verwijt van willen maken. Heel zijn inspanning heeft hij gewijd
aan de officiële en administratieve sectoren van de stad. Daar heeft hij ons opnieuw herinnerd aan de vandaag al te zeer vergeten waarheid, dat de architectuur ook een feest voor het oog moet zijn. Maar daarnaast, welk een armoede
van conceptie in de woonsector ! Behoudens de overvloedige pijlers, zou men
zich in om het even welke slaapstad in Europa wanen, temidden van de meest
triestige premiewoningen. Het interieur van deze appartementen is niet beter
verzorgd dan de buitenkant: niet geïnsonoriseerd, opgevat volgens strenge standaardplannen, verschaffen ze aan de bewoners niet eens het existentiële basiscomfort.
Natuurlijk is Niemeyer hier niet alleen verantwoordelijk voor. We raken hier
een van de algemene tekortkomingen van de hedendaagse architectuur. Op het
niveau van de monumenten en publieke gebouwen (auditoria, kerken, tentoonstellingszalen, stadia, fabrieken zelfs ...) heeft de architectuur van de 20ste
eeuw nog wel geen stijl geschapen, maar toch een bewonderenswaardig vormenrepertorium. De mogelijkheden welke de vooruitgang van de techniek haar
bood, heeft ze op dit gebied ten volle uitgebuit. Op het niveau van het dure
kleine huis heeft ze merkwaardige prototypen voortgebracht. Maar, op enkele
pogingen na als die van Le Corbusier en Mies van der Rohe, is ze er nog niet
in geslaagd het probleem van de collectief-woning op te lossen. Integendeel is
over heel de wereld de sociale woning synoniem geworden met die trieste, melaats bepleisterde konijnenhokken, die er in Chicago net zo uitzien als in Tokio,
Parijs, Berlijn, Brussel, Rio de Janeiro of Algiers. Misschien is deze tekortkoming te verklaren door het feit, dat onze verrechniseerde maatschappij te vlug
is geëvolueerd en nog geen tijd heeft gevonden om haar eigen wijze van wonen
te vinden en de voorraad gewoonten op te doen die deze wijze van wonen zal
bepalen.
Alles bij elkaar menen wij dat, naast de pittoreske en poëtische aspecten,
Brasilia de verdienste heeft, zonder ze op te lossen, ten minste enkele sleutelproblemen van onze technische beschaving gesteld te hebben: noodzakelijkheid
om een organische orde te vinden voor de nieuwe stad en om de abstracte beginselen van de stedebouw uit de twintigerjaren, waar wij nog steeds op teren,
opnieuw te denken; noodzakelijkheid ook, om nieuwe vormen te vinden waarin
het dagelijks leven kan geïntegreerd worden; noodzakelijkheid tenslotte om het
technisch onderzoek omtrent duur en instandhouding van de nieuwe materialen
ijverig voort te zetten.
Al deze problemen, en vele andere, stellen zich in Brasilia zo zuiver
Duitse sociologen zouden zeggen: Idealtypisch
dat urbanisten en architecten
hier tot een gewetensonderzoek gedwongen worden en tot een nieuwe bewustwording. Alle bouwers van de toekomst zouden verplicht moeten worden op
bedevaart te gaan naar Brasilia.

HISTORISCHE KRONIEK

De man van Oudewater
Jacobus Arminius (1560~ 1960)
P. KASTEEL

LS de messenmakerszoon Jacob Hermans geboren wordt zijn de NederlanA
den juist verrijkt met een nieuwe hiërarchie maar staat ook de politieke
rebellie voor de deur; als hij nog geen halve eeuw later sterft, is de hiërarchie
ondergegaan, zijn de Nederlanden gespleten en begint de republiek der Zeven
Provinciën haar precaire, zelfstandige bestaan, gebonden aan de hervormde
kerk, die de positie zou innemen van de oude kerk welke eeuwenlang ondergronds zou gaan. Maar in de nieuwe kerk woedden reeds ernstige leerstellige
twisten die, gelijk Lipsius had voorspeld, gedurende de met Spanje gesloten
wapenstilstand nog heviger zouden ontbranden. Het leerstuk der voorbeschikking vormde de kern van het geding dat naar de vorm liep over het gezag van
de kerkelijke belijdenis, maar wezenlijk neerkwam op het moeilijke vraagstuk
van de wilsvrijheid ten opzichte van de voorzienigheid Gods.
In deze strijd was Hermans, in de geleerde wereld als Arminius bekend geworden, een centrale figuur. Hij werd geen trouw belij der van de hervormde
leer geacht door rechtzinnigen, terwijl een vrijzinnige als Pierre Bayle hem later
ver van vriendelijk zou bespreken in de fameuze Dictionaire. De man, die
anderen verdragen wilde, werd tenslotte door maar weinigen doch onder hen
waren zeer talentvollen verdragen. In dit opzicht herinnert hij aan Erasmus,
evenals hij afkerig van „scholastiek" en gelijk hij ook optredend als verdediger
van de vrije wil. En zoals Erasmus even uitvoerig als geëmotioneerd door Luther
werd te woord gestaan, zo zag Arminius zich fel bestookt door de trouwe volgelingen van Calvijn.
De verheviging van de twisten viel samen met een mede door het sluiten van
de wapenstilstand ontstane verkoeling tussen stadhouder Maurits van Nassau
en Johan van Oldenbarneveldt, de regeringsleider. Barneveldt wilde in kerkelijke aangelegenheden geen wensen toestaan die hij in strijd achtte met het belang
ang
van de Staat. Staatsbelang, zoals hij dit zag, schreef hem voor de kerkelijke eenheid onder de protestanten te handhaven en niet te dulden dat een der twistende
groepen de andere zou overheersen, laat staan uitwerpen. Voor hem waren trouwens de tegenstanders van Arminius niet degenen, die de offers voor de Nederlandse vrij heidsstrij d hadden gebracht. Bij herhaling verzocht hij de ambassadeur te Londen er de in theologische kwesties zo geïntereseerde koning James
op te wijzen, dat de oppositie tegen Arminius vooral voortkwam uit immigrantenkring. Al zei hij er dit in zijn instructies niet bij, de oppositie beschouwde
hij als een even gevaarlijke factie als die zich vroeger rond Leycester had gevormd. Voor de raadspensionaris ondermijnde deze oppositie door haar felheid
de rust van de nog zo zwakke republiek en doorkruiste zij vanwege haar contacten met de Engelse koning en de Franse hugenoten zijn buitenlandse politiek
met het al of niet welslagen waarvan hij 's lands onafhankelijkheid zag gemoeid.
Arminius, als kind door nieuwgezinden geadopteerd, had gestudeerd in Marburg, Leiden en Genève. Hier was hij het al niet eens met Beza, zodat hij als
theoloog met voor velen verdachte beginselen predikant werd in Amsterdam.
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Hij wierp zich met Hollandse ijver in de theologische strijd. Zijn Erastianisme
verzekerde hem de steun der overheid, zolang Barneveldt de onbestreden nationale leider bleef. De Hollandse theoloog had in Genève luisteren maar ook disputeren geleerd. Heel zijn theologisch werk waarvan zijn kinderen later de Latijnse uitgave bezorgden, lijkt wel een onafgebroken debat. Zijn verklaring voor
de Hollandse Staten, zijn uitgebreide apologie, zijn uitvoerig schrijven aan de
Haagse ambassadeur van keurvorst Frederik, zijn „vriendelijke samenspraak"
met de Fransman Junius, die hij in Leiden zou opvolgen naast diens Vlaamse
zwager Gomarus, het uitgebreide antwoord aan de nu onbekende Engelsman,
William Perkins, alles draait om dat probleem van vrije wil en uitverkiezing.
Wat Arminius daarvan hield zette Vondel, later zelf zo heftig politiek partijganger, in verzen om:
De vrye willekeur, in 't mikken evenschoon
Op 't een en 't ander wit, ons voorgestelt ten toon,
En 't wisselbaer gemoet des menschen zijn dan dader
Van 't quaet, in 't overslaen ten quaede: maer de vader
Der goetheit draegt geen schult, al drijft dees Turksche leer
Den vryen wil, als slael, tot schennis van zijn' heer.

„De Turkse leer'', de door Calvijn zo scherp gestelde voorbeschikking, bestreed Arminius eveneens als professor in Leiden. Door zijn politieke benoeming
kreeg het gematigder Hollandse element in 1603 voor 't eerst een kans in de theologische faculteit van de jonge hogeschool en Arminius liet zich die niet ontgaan. Disputen waren aan de orde van de dag en de hoogleraar had er geen
bezwaar tegen dat zo'n dispuut over het meest omstreden leerstuk eindigde met
een beroep op St.-Bernard.
„Wat de vrije wil doet? Hij redt. Neem weg de vrije wil en er valt niets
meer te redden. Neem weg de genade en er is evenmin redding. Geen
redding zonder deze twee, want van de een komt de redding en in de
andere wordt zij bewerkt. God redt, maar de vrije wil kan slechts gered
worden. God alleen bewerkt het heil, maar alleen in vrijheid wordt het
aanvaard". (Disp. 21; het citaat is ontleend aan het begin van St.-Bernard's De gratia et libero arb itrio).
,

Met Hollandse vasthoudendheid handhaafde Arminius zijn opvatting tegen
Gomarus, eens zijn promotor, nu zijn collega, spoedig zijn besliste bestrijder.
Beide mannen gaven hun naam aan de richtingen wier aanhangers in onze geschiedenis bekend zijn geworden als Arminianen en Gomaristen. Als Remonstranten en Contraremonstranten brachten zij de strijd over op politiek terrein.
Arminius had gepoogd de strijd te beëindigen voor deze zulk een dramatische
wending nemen zou. In de zeer uitvoerige rede waarmee hij op 8 februari 1606
het Leidse rectoraat neerlegde, bepleitte hij een door de burgerlijke overheid
bijeen te roepen synode om tot overeenstemming te geraken. Want de burgerlijke overheid betekende voor hem ook in kerkelijke aangelegenheden het hoogste gezag. Dat was zijn leer over de burgerlijke magistraat (art. 28) en deze
leer was de door hem in Leiden verkondigde (Disp. 25) .
Ook dit standpunt, voor ons nu zo vreemd, moet in historisch perspectief
worden gezien. Wat Arminius verdedigde, was ook de leer van een zo erudiet
en Rome zo dicht naderende reformatorische figuur als Isaac Casaubon. Ons
lijkt nu de gedachte dat de burgerlijke overheid kerkvergaderingen zou bijeenroepen, een onmogelijke. Maar wij kennen niet meer de oude zekerheid van één
door de overheid erkende Kerk, noch beider enge verbinding, terwijl de positie
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van de Paus, nog zo onhelder voor velen in de zeventiende eeuw, veel klaarder
is geworden. De opstand der Nederlanden was goeddeels een reactionaire beweging tegen het Habsburgse centralisme. En ook in de reformatie stak een sterk
reactionair element. Een uiting ervan was het verzet tegen het pauselijk gezag.
Bepaalde verschijnselen in de uitoefening van dit gezag maken dat verzet verklaarbaar. Niemand droomde echter van het rechtmatig bestaan van twee of
meer Kerken. Maar het gezag van Rome verwerpend, eiste het ideaal van één
Kerk een substituut. Wat lag in onze republiek meer voor de hand dan dat de
Staten die de souvereiniteit hadden „overgenomen" van de landsheer, zich ook
in het kerkelijke gevoelden als opvolgers van keizer Karel of koning Filips ? De
bedoeling van een Casaubon of Arminius was niet dat de burgerlijke overheid
over kerkelijke aangelegenheden zou beslissen, maar met haar schild beslissingen
van kerkvergaderingen zou dekken. Zo raakten de Fransen in hun Gallicanisme
verstrikt en scheelde het maar een haar of hun van Rome zo onafhankelijke
praktijk haakte perfect in de Anglikaanse Rome verwerpende theorie. Arminius
bewoog zich op dat spoor. Koning James van Engeland, „de wijste gek der
Christenheid", kon op dit punt gerust zijn over de Arminianen. Maar het was
deze theologiserende Stuart, die zich als onfeilbaar wanende de/ensor
ensor fidei ook
toezichthouder over het ware geloof in de Zeven Provinciën rekende, weinig
duidelijk hoe zulk gezag over de Kerk kon worden uitgeoefend door republikeinen, wier onafhankelijkheid hij nauwelijks erkennen kon en wier provinciale
souvereiniteit hem volkomen duister was.
Zelden zijn buitenlandse politiek, inheems constitutioneel recht en godgeleerde vraagstukken zo vervlochten geweest als in de jonge republiek wier bestaan
nog altijd bedreigd bleef door de niet te onderschatten macht van Spanje en
mede afhing van de goede betrekkingen met de hoven van Frankrijk en Engeland. Arminius kon niet vermoeden, welk lot zijn geestverwanten zou beschoren
zijn op de door de Staten bijeengeroepen, namens haar geopende en ook door
haar betaalde synode van Dordt. Teringlijder als hij was, had het aanhoudende
gedisputeer hem voor zijn vijftigste jaar naar het graf gesleept op 19 oktober
1608; zijn slechts drie jaar jongere tegenstander Gomarus zou hem ruim dertig
jaar overleven.
Tot in zijn testament toe toonde Arminius zijn afkeer van Rome. Met alle
heftigheid had hij zich heel zijn leven tegen het primaat van de Paus gekeerd;
een epicopaals stelsel heeft hij niet verworpen (Dis. 21) . Doch ook ten aanzien
van de Kerk van Rome was de Hollander afkerig van te radicale Prinzi pienreiterei. Hij kon moeilijk alle katholieken, toen trouwens zeker nog de meerderheid zijner landgenoten, geheel als christenen afschrijven en tot grote ergernis
van scherpslijpers liet hij de woorden vallen dat „God nog geen scheidbrief had
gegeven" aan de Moederkerk. Zulk een schijnbaar slechts theologische uiting
had in die tijd ook politieke betekenis, daar zij het tolerantiebegrip raakte en
het recht van opstand. Even kwalijk als Oldenbarneveldt zijn verklaring werd
genomen dat hij in de rebellie tegen de landsheer geen loutere religiezaak zag,
even euvel duidde men Arminius zijn te relatief geachte afwijzing van Rome.
Hij verdedigde zich dan ook uitvoerig in een brief, op 24 september 1608 gericht
aan de Amsterdamse stadsbestuurder Egbert. Daarin maakt hij onderscheid tussen de volgens hem getyranniseerde katholieken en de paus, die de tyran is, een
onderscheid voegt hij er met milde ironie aan toe, dat toch ook Gomarus had
gemaakt.
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Leek deze ironie nog in 1727 aan Caspar Burman, de samensteller van Hadrianus VI, te gevaarlijk? In dit boek treedt Arminius als een der lofredenaars
van de Nederlandse paus op met zijn brief aan Egbert, maar het slot ervan is
gesupprimeerd. De man van Oudewater laat ook in dit epistel geen twijfel
el bestaan aan zijn gevoelens over de „Roomse Opperpriester". Maar als hij zich
heeft uitgeput in een hele reeks weinig fraaie uitingen aan het adres van de
paus en ze ademloos besluit met een etc., haast hij zich eraan toe te voegen
dat hij al dit lelijks toch niet zou durven zeggen van een Adriaan van Utrecht
illum ego istis nominibus adpellare non audiam.
Hij kon het blijkbaar niet over zijn eerlijke Hollandse hart verkrijgen tegen
beter weten in de nagedachtenis te schenden van zijn vrome landgenoot die nog
geen eeuw geleden Paus van Rome was en geloofde maar liever dat deze vermoord werd door de Italianen. Het oordeel over Adriaan moet een der laatste
stukken zijn geweest die Arminius schreef.
Noch dit heengaan noch het vrij spoedig daarop volgende vertrek van Gomarus uit Leiden betekenden het einde der theologische twisten. Op de burgerlijke
overheid hadden de Arminianen zich beroepen, naar de steun van stadhouder
Maurits zagen de Gomaristen uit. Jarenlang duurden de voorpostengevechten,
eindigend in „de scherpe resolutie" waarmee Barneveldt dacht de partijen tot
coëxistentie in de hervormde kerk te hebben gedwongen. Hij misrekende zich.
De sterke arm van de man geworden Maurits, door hem als jongeling opvolger
van de Zwijger gemaakt, keerde zich tegen de staatsman. Hij werd de gevangene
van de Staten-Generaal, zoals de remonstranten de gedaagden werden op de
inmiddels bijeen geroepen synode van Dordt. Op 5 mei 1619 werden zij uit
universiteit en kerk gebannen, op 13 mei 1619 viel het hoofd van Barneveldt,
op 18 mei volgde de veroordeling van Huig de Groot. Zwaar was Barneveldt
aangerekend, de contraremonstranten als vreemdelingen te hebben bestempeld
en diep gewond moet Maurits van Nassau zich hebben gevoeld door spotdichten als waarin hij niet slechts met Alva werd vergeleken maar als vreemdeling
gedoodverfd.
Het Arminianisme scheen vernietigd. Zelden leek zoveel talent in zo korte
tijd met zo weinig moeite overmeesterd. De Dordse synode onder leiding van
Bogerman brak het religieuze element in de Kerk, de Haagse rechtbank ad hoc
onder leiding van de Voogd begon met een bloedige streep een nieuwe politiek
in de staat. De vonnissen in Dordt en Den Haag maakten een einde aan de
Erastiaanse droom der Arminianen. De hervormde kerk zou niet onderworpen
zijn aan de staat. Maar de vroeg afgeleefde Maurits en de zegevierende dominocratie bleken te zwak om van de republiek een tweede Genève te maken. Arminius' optreden plus het passieve verzet der katholieken verhinderden een compleet calvinistisch succes. De stalen kling kon de Arminiaanse minderheid tijdelijk onderdrukken, maar niet beletten dat zij herrees. Want voor èèn keer toonde
Huig de Groot, per boekenkist door de onvergetelijke Elsje van Houwelingen
uit zijn levenslang gevang ontvoerd, dat hij niet alleen Ad Pacem schrijven kon,
maar stond hij als vrij man uit Parijs de overwinnaars te woord in zijn Verantwoordingh (1622). Het boek kostte hem blijvende ballingschap maar werd de
klaroenstoot voor de neergeslagen remonstranten. Zoals de Calvinisten de georganiseerde stoottroepen leverden tijdens de opstand tegen Filips, zo werden
nu de Arminianen de spits van staatsgezinden, van patriotten, van liberalen.
Zij werden de heersers in twee stadhouderloze tijdperken en de tijd kwam dat
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de laatste stadhouder verdween. Een Lutheraan Thorbecke die aan ware calvinisten de herboren Barneveldt leek, schrapte met katholieke steun alle contraremonstrantse suprematie uit ons staatsrecht. Snel herwonnen de Arminianen
terrein. Het staatsgezinde element werd het heersende in de liberale partij en
kreeg, voor zover remonstrants, vrij sterke invloed in de universiteiten. Overmoedig geworden diende het zich aan als „het denkend deel der natie'', waande
zich meerderheid en verklaarde aggressief dat de minderheid, vlieg die de zalf
bedierf, maar onderdrukt moest worden. Die fatale vergissing in de werkelijke
politieke machtsverhoudingen werd de factie wederom noodlottig. Zij dreef
calvinisten en katholieken hier opeen, zoals neo-Erastianisme een halve eeuw
eerder Belgische liberalen en katholieken in elkaars armen had gejaagd. In beide
gevallen leidde samengaan tussen zo verschillende groepen tot de vorming van
de geestelijk pluriforme rechtstaat.
Wellicht nergens werd de strijd tussen geestelijke vrijheid en Erastianisme zo
bitter gestreden als in Nederland. De vrije school werd hier de inzet voor de
politieke strijd, die zijn hoogtepunt bereikte toen de calvinist Kuyper het monopolie van universitaire keuring aan de burgerlijke overheid ontnam. Dat was
een zware slag voor het oude Arminiaanse ideaal, al lag deze ontwikkeling juist
in de lijn van de Arminiaanse eerbied voor de persoonlijke conscientie, die
staatssuprematie verwierp. Deze tegenstelling ligt ook in de gedachte van Arminius zelf. Een Groen van Prinsterer zag het Arminianisme als een beweging
die gelijkelijk naar Rome en de revolutie leidde, zonder zelf zich ooit bewust te
schijnen van de oorzaak der tegenspraken die anderen in zijn opvattingen meenden te zien.
Arminius is voor veruit de meeste Nederlanders slechts een naam. Wie zijn
Opera Th'eologica nu ter hand neemt, ziet in de schrijver eerder een protesterende katholiek dan een romaniserende protestant. Zo heeft de gedachte kunnen
post vatten dat hij niet slechts de terugkeer naar Rome van zijn boezemvriend
Bertius en van Oldenbarneveldts zoon en de zo sterk xoomse neigingen van
Hugo de Groot heeft beïnvloed, maar ook de overgang van tal van bekende Nederlandse figuren naar Rome in de tweede periode van de zeventiende eeuw.
Het enige dat men veilig stellen kan is, dat de op leven en dood gevoerde godsdiensttwisten tussen de protestanten de wederopluiking van de katholieke Kerk
in Nederland hebben begunstigd.
Veel sterker lijkt Arminius' invloed geweest op de na hem komende vrijzinnige richting. Deze ziet in hem haar voorganger, hoe moeilijk dit vaderschap een
huidige lezer van zijn werk ook bewijsbaar lijkt, want hij was een orthodox man,
al gingen zijn leerlingen reeds spoedig verder dan hij durfde gaan, en voerde
ook hier het subjectivisme tot verflauwing van de door de traditie gestelde grenzen.
Arminius blijft een der merkwaardigste figuren uit onze geschiedenis. Zelden
heeft een zo gematigd man zoveel hartstocht ontketend en zoveel talent aan
eigen, weinig oorspronkelijke persoonlijkheid gehecht. Men kan hem niet noemen zonder te denken aan onze geniaalste jurist. Het tragische einde van onze
grootste staatsman is zonder Arminius onverklaarbaar. Vondel kan niet geheel
gelezen worden zonder de theoloog te kennen. En ook Rembrandt betreedt dit
toneel: hij schilderde Barneveldts vrouw en Uytenbogaert, Maurits' „hoftrompetter" en Arminius' mentor.

LETTERKUNDIGE KRONIEK

Francois Mauriac
FONS SARNEEL

ET schijnt dat na de Franse capitulatie in 1940 een Frans Jezuïet met de
vereiste plechtigheid is komen verklaren, dat het eigenlijk niet Frankrijk
was dat deze oorlog had verloren, maar Mauriac, omdat hij zijn lezers de lust
in het gevecht benomen had. Het is de oude illusie dat romans geschreven worden in de hoop op aanwijsbaar nuttig effect. Dat na te streven zou verraad zijn
aan de zuiverheid van aandrift, aan de belangeloosheid van iedere roeping.
Mauriac, die in oktober 75 jaar werd, is er altijd rond voor uitgekomen dat, meer
dan de zegevierende, de lijdende Christus zijn schrijverschap bepaald heeft.
„Vous êtes le grand mastre de l' amertume", zo werd hij dan ook door André
Chaumeix verwelkomd in de Académie Française in 1933, dat zelfde jaar waarin
Europa de ogen opengingen, en het nog niet eens helemaal te laat was. Voor
alle rampen die ophanden waren heeft Mauriac zijn nest niet willen verlaten.
Toen hij het na de oorlog wel deed, overigens met al de overtuiging van de
geroepene, schreef hij het werk dat het eerst van al zijn schrifturen vergeten zal
zijn, en waarvan hij ook achteraf met lichte verwondering wel zelf de verblinding heeft ingezien, het vierde deel van zijn Journal. Wat er van waarde blijft
in deze politieke overpeinzingen, geschreven onder de al te verse indruk van
het actuele nieuws, dat vindt men elders, in zijn romans, veel zuiverder en ook
veel doordringender terug. Het is de naar binnen gekeerde blik die peilt met
onbarmhartige scherpte: ce regard catholique, de blik van het geweten. Zonder
die blik verliezen al zijn romans hun concentratie, hun atmosfeer, hun heel eigen
tempo, hun ademhaling en hun ziel. Dank zij die blik doordringt hun bitterheid
de lezer met die onvergetelijke gewaarwording dat zijn binnenste zich langzaam
verwijdt, verdiept, en zich terzelf dertij d vervult met de bewegingen van zijn
allereigenst leven. Dat is het enige, maar onbetwijfelbare teken waarmee wat
schoonheid genoemd wordt, zijn aanwezigheid aan ons openbaart.
Hoe meer men leest, hoe meer men tot de overtuiging komt, dat belangrijk
schrijverschap zich niet alleen realiseert binnen eigen geaardheid en eigen thematiek, maar die ook pas gestalte kan verlenen binnen de begrenzing van een
eigen, dikwijls aardrijkskundig te bepalen territoir. In deze zin bestaat ook
Mauriac's oeuvre gewoon uit streekromans. Met onze Streuvels heeft hij gemeen
dat de stad hem onvoldoende inspireert. In een boek als Ce qui était perdu
('30), dat in Parijs speelt, mist men maar al te gevoelig het geheim van de
natuur zoals dat elders -de dramatiek van de ziel doordringt en ze meteen omgeeft met de epische allures van algemener geldigheid, met de dimensies van
het oneindige; wat tussen de straatmuren vegeteert is daarbij vergeleken altijd
schraal. Hetzelfde betreurt men in La Fin de la Nuit ('35), dat ook achterblijft
bij het landelijke T h érèse Desqueyroux ('27), waarop het aansluit.
Wat voor hem de natuur in eerste instantie betekent, kan men misschien het
beste lezen in het tweede deel van zijn Journal, als een septemberavond hem
ingeeft: „Béatitude qui ne vient pas de nous. Paix qui n'est pas notre paix.
Sérénité inhumaine. Reflet d'une face que nous ne voyons pas". Maar behalve
die vreemde zuiverheid van het elementaire, die terugvoert tot de bronnen van
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ongeschonden menselijkheid, nog door geen erfkwaad aangetast, wordt men er
evengoed in gewaar de blinde verspilling van een even elementaire oerkracht,
ons weer zo vertrouwd uit het werk van Streuvels. Dat alles echter kan pas
worden tot het drama van de ziel als het zich bij momenten losmaakt uit de ban
waarin het verworden is tot de jaloers bewaakte welstand van de familie. Is er
ter wereld nog enig schrijver van niveau die geen vonnis velt over deze stilzwijgende exploitatie van de natuur, die haar verschraalt tot becij f erbare f unctionaliteit en die ons ontoegankelijk maakt voor het mysterie van haar werking?
Het wemelt bij Mauriac van figuren die door het bezit tot monsters zijn misvormd. Zij tellen hun pijnbomen en sluiten de uitkomst vol argwaan weg in hun
laden, waar in klinkende saldo's de respectieve waarden der echtelieden veilig
liggen becijferd en gewaarborgd. Hun wansmakelijke binnenkamers zijn musea
van het voorgeslacht, en hun bedomptheid is het terrein van de verstikkende
drama's, waarin de helden, voortgebracht door heb- en behoudzucht, door het
oude kwaad worden aangeraakt en het overdragen van geslacht op geslacht.
„Nous avons détourné le monde visible de sa fin véritable, comme au long de
notre vie nous avons fait de toute créature qui intéressait notre coeur". Dit is het
antwoord op die weerschijn van een gelaat dat voor ons niet zichtbaar wordt.
In die bedorven lucht zijn de moeders verworden tot bezeten heerseressen die
haar zonen inwendig verminken, die met al de gulzigheid van de „démon maternel" hun zielen leegzuigen, en die met het kalmste misprijzen haar schoondochters alleen laten op haar sterfbed. En zelfs haar eigen dood maakt niets ongedaan : wat zij eenmaal bezitten, verslinden zij vanuit het graf. Génitrix ('23) is
er het beklemmend verslag van. Hoeveel huwelijken zijn iets anders dan de consolidering van niets ontziende berekening, en zijn niet in de kiem besmet met
het gif van die begeerlijkheid? Zo is er Le Noeud de Vipères ('32), die slangenkuil van gierigheid, jaloerse wrok, van haat, gekrenkte hoogmoed en vertrapte liefde, waarvan het relaas ons naar de keel grijpt. Weinig heeft hij geschreven waarin die hebzucht niet een der oorzaken is van het uiteindelijk
drama. Van het kwaad dat kiemt in het voorgeslacht, dat woekert in de diepte
van de ziel en dat zich uitbreidt over de wereld, krijgt men besef als men ziet
hoe de hebzucht zich niet meer beperkt tot de dingen, maar, hoogmoed en heerszucht geworden, zich vastzuigt aan de mensen, waar zij onrust en haat sticht.
Begeerlijkheid der ogen wordt hovaardij des levens; met de begeerlijkheid van
het vlees zijn de drie, door Joannes genoemd, voltallig, en zij vormen gedrieën
het motto boven heel het oeuvre.
Veel van zijn romans had hij kunnen noemen zoals hij het de voorlaatste,
Galigaï (' 5 2) , had willen doen: Le Désir et le Dégout. Met Le Baiser au Lépreux (' 2 2) heeft hij indertijd zijn naam voorgoed gevestigd; de onoverwinnelijkheid van de erotische afkeer doordringt dit verslag van een triestheid die
bij blijft als een herinnering van al het lijden dezer wereld verzadigd. Voor mij
is een van de nobelste dingen in heel Mauriac nog altijd de gedempte toon
waarmee dit verdriet hoorbaar werd. De beschroomdheid waarmee het benaderd
werd heb ik nergens meer herhaald gevonden, en het lijden van de hoof dpersonen vindt ontferming in het lijden van de schrijver. Hetzelfde thema keert
later terug in Galigai, maar blijft dan ondergeschikt aan een andere opzet, die,
ondanks het nawoord, niet helemaal duidelijk is geworden. Voor het overige
lijden bijna alle vrouwen die om geld zijn uitgehuwelijkt, aan deze dégout, wanneer zij worden prijsgegeven aan echtgenoten die door het bezit bevredigd zijn
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en afgestompt -door hun gulzigheid; hun verzadigheid maakt hen afstotelijk. In
Bernard Desqueyroux is dit type wel het duidelijkst gekarakteriseerd.
Maar het is vooral het andere hoofdstuk, Le Désir getiteld, waarvan de
helden bezeten zijn door de demon der vernietiging. Bij voorkeur bevolkt
Mauriac dit hoofdstuk met degenen die op de drempel der volwassenheid staan.
Hij mag het betreuren, zoals hij het openlijk betuigd heeft in Stockholm bij de
ontvangst van de Nobelprijs, dat de kritiek zo weinig aandacht heeft geschonken aan zijn kinderfiguren: „Men ziet de slangen in mijn werk; men heeft geen
oog voor de duiven die er toch even goed in nestelen, en in meer dan een
hoofdstuk, om-dat bij mij de kindsheid het verloren paradijs is en zij inleidt tot
het geheim van het kwaad". Maar talrijker zijn degenen die al bezig zijn dit
paradijs te verspelen en in wie het kwaad al meer dan halvelings werkzaam is.
Raymond Courrèges uit Le Désert de l'Amour ('25) lijkt er het prototype van,
maar ook Jean de Mirbel uit La Pharisienne ('41), hoewel aanzienlijk jonger, is
er door besmet, en hoe dikwijls duikt niet uit de achtergrond van zijn boeken
die jongen op die nog helder lacht, maar met het bederf al in het donker van
zijn ogen ? Niet de vlucht uit het Paradijs, maar de vlucht van het Paradijs uit
de jeugd die nog aarzelt voor de volwassenheid, daarvan is Destins ('28) het
klaaglied en Bob Lagave de betreurde. Het lijkt alsof de schrijver op de loer
ligt om het kwaad te doorgronden waar het zich verbergt in zijn eerste zweem.
Het eigenlijk mysterie van het kwaad is hiermee nog niet gepeild, en evenmin
het geheim van het geweten, de ontferming der genade. Vereenvoudigend kan
men stellen dat Mauriac twee categorieën van zondaars kent: de dode zielen en
de levende. De dode zielen, dat zijn zij die door gewoonte en voldaanheid het
bewustzijn van het kwaad verdoofd hebben en die niet meer handelen uit de
gedrevenheid waarin zij bezweken aan de eerste verleiding. Zij lij den niet aan
het kwaad, maar zij berusten erin, zoals men zich verzoent met lichamelijk ongemak. Hun middelmatigheid biedt geen enkel element dat ze verheffen kan tot
held van de roman. In het beste geval volstaan zij met aan medemensen meer
te inspireren dan gewone onverschilligheid: een heilzame ergernis.
Tot de tweede categorie behoren de gedrevenen, om niet te zeggen de bezetenen. Wat men ook verkondigen mag over de voorkeur voor het monsterachtige
bij Mauriac, ik kan onmogelijk inzien hoe zij monsterachtiger zijn dan de dode
zielen van daareven. In hen wordt openbaar dat het kwaad een mysterie is. Wat
dat inhoudt is misschien het best te suggereren met deze regels uit Les Anges
Noirs (' 36) : „Ceux qui semblent voués au mal, peut-être étaient-ils élus avant
les autres, et la profondeur de leur chute donne la mesure d'une vocation trahie" .
In haast al zijn romans staan wij ergens stil bij dat beslissende moment waarop de zondaar zich overgeeft aan de bedwelming van de hartstocht, het ogenblik
waarop de bezetenheid begint. Hij buigt zich over de afgrond der begeerlijkheid,
in het volle besef dat hij na dit moment verloren is. Wat er geducht is aan dat
ene ogenblik, is de vrijwilligheid waarmee hij zich prijsgeeft aan de zuiging van
de diepte. Tegen de zuiging zelf is men weerloos, maar men weet dat men door
over te buigen zijn wapens weggooit. Men weet dat men zondigt; dit staat voorop. „Tu appelles la boue: la boue. Tu sais que la boue est la boue'', zegt een
moeder tot haar verdorven zoon in Ce qui était perdu, en het klinkt als een
lofprijzing. Hoeveel zelfbedrog er zijn mag in heel die stoet van zondaars, hier
heeft het nergens toegang. Pas als men de onverbiddelijkheid van dit zelfgericht
doorzien heeft, krijgt het betekenis te onderzoeken hoe het kwaad vanaf de
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jeugd en van daarvoor bezit kan nemen van de ziel, maar nooit van heel de ziel.
Het heeft er veel van weg, dat Mauriac de weg van de erfzonde gebaand ziet
door het voorgeslacht. Alsof de hartstochten, beheerst of ontketend in de doden,
opstaan in de levenden en er woekeren met heel de blinde tyrannie van hun
onverzadigbaarheid. Elk draagt zijn doden met zich mee en wordt gewaar hoe
geducht zij het leven behielden. Daarom kan Thérèse Desqueyroux haar bef aamde woorden spreken: „1' enf ance est elle-même une fin, un aboutissement". Er
is zelfs de schijn van een afschuwelijke voorbeschikking tot het kwaad, even
goed als er boven vele geroepenen ook weinig uitverkoren zijn genoemd. In Les
Anges Noirs vindt men het gesprek tussen Gradère en een priester over de vorst
van deze wereld: „I1 me dit d'un ton de certitude qui me glaca: Il y a des ámes
qui lui sont données .... Il avait fair de le savoir de source sure". Ketterjagers,
en Mauriac heeft er heel wat achter zich aan gehad, mogen bedenken dat aan
zulke passages alle leerstelligheid vreemd is; het zijn peilingen in een geheim,
ze boren in de gruwelijke diepten van een werkelijkheid, want het zijn de huive,ringen van een ziel die haar eigen bederf gewaarwordt.
Maar niet alleen haar eigen bederf. De obsessie die ons bijblijft uit deze
romans is die van de alomtegenwoordigheid van het kwaad. Het lijkt wel of
alles om ons heen slechts bestaat om het in ons binnenste tot werkzaamheid te
brengen: door te zondigen gehoorzamen wij aan een dwang van binnen en van
buiten, een dwang die werkt vanuit de kiem van ons bestaan. Sinds Ch. du Bos
zijn stem verhief in het debat, door Maritain ontketend, over „Francois Mauriac
et le problème du romancier catholique", blijft men overal het sleutelwoord van
deze studie herhalen: connivence, medeplichtigheid, en bijna altijd in de toonaard van het verwijt. Wie zich rekenschap geeft van het onmiskenbaar poëtisch
bestanddeel in zijn romans ontkomt inderdaad niet aan de vaststelling dat het
gelegen moet zijn in een haast lyrische vermenging van het bederf van de ziel
met de heidense werkzaamheid der natuur.
Een zin als „L'orage monte ..." heeft bij Mauriac de geladenheid die aan
het meteorologisch gebeuren de betekenis verleent van een voorzegging die de
ziel raakt: het kwaad neemt bezit van de ziel. Zelden heeft een romanschrijver
met een zo authentieke zintuigelijkheid de ziel van zijn helden en die van zijn
lezers doordrongen van de aanwezigheid van het concreet milieu. Een verfijnde,
maar sterk gebleven ontvankelijkheid voor de subtielste nuanceringen van geur
en atmosfeer, voor de ademende emanatie van de ziel der dingen, troebleert de
lezer en zijn helden: het zintuigelijke van de sensatie lijkt te verdampen tot
ontastbaarheid, tot ziel; en tussen onszelf en het omringende herkennen wij de
vertrouwde grenzen niet meer. En zo bezwijkt ook de natuurlijke weerstand.
Haast altijd is het vuur dat zijn helden inwendig verteert hetzelfde verstikkende
vuur waaronder de aarde uitdroogt of waardoor na uitputtende droogte de
pijnbossen de een na de ander verslonden worden. Het kwaad heerst universeel
in al het bestaande. Wat voor zoveel, met name Nederlandse schrijvers slechts
een particuliere misgreep blijkt te zijn, een „kamertj eszonde'', is bij Mauriac
uitgegroeid tot alomtegenwoordige dreiging. Het kan geen kwaad uit soliede
tractaten de erfzonde te bestuderen, de realiteit ervan ervaart men bij Mauriac.
Daarom kan ik niet inzien waarom men er hem een verwijt van zou mogen
maken de medeplichtigheid van de natuur en van het voorgeslacht tot ervaring
te hebben verheven, en zelf daarin deel te hebben door de suggestiviteit van zijn
schrijfkunst, zeker niet na het opgemerkte over die ene helderheid die behouden
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blijft: het besef van een uiteindelijke vrijwilligheid. Mij dunkt zelfs dat zij
nodig was om de tragiek en de realiteit van het kwaad onverkort te behouden.
In al hun verworpenheid bewaren zijn helden toch een grootheid waarop het
bederf geen vat heeft. Het is de diepte van hun lijden. Opgejaagd maar nooit
verzadigd door hun begeerten, blijven zij geplaagd door de honger naar het
oneindige. Het zijn verscheurde zielen. Een eenmaal bevredigde begeerte keert
veeleisender terug: het is een hond die beenderen onder de grond verstopt en ze
steeds weer opgraaft, een beeld dat verschillende malen terugkeert. En altijd
opnieuw keert de ziel zich met walging af, ontgoocheld en eenzamer dan tevoren. Eenzaamheid in onrust en vernedering is dan ook onveranderlijk de uitkomst. Herhaaldelijk verneemt men van ver of nabij het ingekeerde ruisen van
bronnen en beken, of raadt men de helderheid ervan. Hun stromen ontspringt
aan het landschap van de ziel. De laatste vertwijfeling, het laatste wringen van
de wanhoop is het krankzinnig gebed: Laat de bron onaangetast, mijn God, vergiftig ze niet. In deze kreet zijn heiligen en zondaars verenigd: Daniel Trassis
uit Le Fleuve de Feu ('23) zo goed als Xav. Dartigelongue uit L'Agneau ('54).
Op dit punt aangeland begrijpt men pas goed de aantrekkingskracht van de
onschuld die geen geschiedenis heeft, zo min als het geluk: de bronnen zijn
verborgen en bezegeld gebleven, maar zij ruisen en onvertroebeld straalt hun
geheim uit de onbewustheid der ogen. De zondigheid daarentegen trekt ze
wreedaardig in een giftig licht, dat ze bedreigt met verdroging en vertroebeling.
Als Mauriac zo graag schrijft over een wanhoop die de hoop onaangetast laat,
vindt men hier de verklaring.
Men zou daarbij moeten lezen die magnifieke bladzijden in het derde deel van
het Journal ('40) over Mozarts muziek waar die genoemd wordt: „une remontée
délicieuse mais exténuante vers les sources'', met die herinnering vol heimwee
aan de tochten van zijn jeugd naar de bronnen van de Hure. In de beschutting
van varens en slijk en drijfzand bleef hun geheim voor eeuwig onaangeraakt.
In de muziek van Mozart verneemt hij, volwassen geworden, Je ne sais quel
tendre reproche à Dieu, une plainte d'enfant décu, ces larmes de la créature
quand elle se regarde et qu'elle se compare à ce qu'elle devait être dans la pensée du Créateur". Men kan moeilijk klaarder en gedrongener het radeloos verdriet beschrijven waarmee zijn eigen werk ons altijd weer opnieuw vervult. Is hij
medeplichtig aan het beschreven kwaad, dan is hij dat allereerst aan zijn mysterie, in treurnis om onschuld. Als die van Mozart is het een musique déchirante.
Is de tragiek van Mauriacs romanfiguren onveranderlijk een verraden roeping,
het kwellend bewustzijn daarvan is bijna altijd hun bevrijding. Het genot dat zij
zoeken is bij voorbaat bedorven, en het is maar een helft van hun wezen, wat
gehoorzaamt. Is het kwaad alomtegenwoordig, dan betekent dit niet dat het
almachtig is. Allen zijn zich bewust wat Yves Frontenac gehoord heeft in zijn
binnenste: „Tu es libre de trainer dans le monde un coeur que je n'ai pas créé
pour le monde; libre de chercher sur la terre une pourriture qui ne t'est pas
destinée; libre d'essayer d'assouvir une faim qui ne trouvera rien à sa mesure:
toutes les créatures ne l'apaiseraient pas, et tu courras de l'une à l'autre'. Le
Mystère Frontenac '33) Van deze uitverkiezing dragen allen het folterend
merkteken. Bewust of onbewust bestrijden zij met ongeduld de honger van hun
ziel door de verzadiging van het vlees, zoals men zijn hand in het vuur steekt
om erger pijnen te vergeten. Thérèse Desqueyroux, die haar man heeft willen
vergiftigen en nu door hem wordt prijsgegeven aan een gruwelijke eenzaam(

.

FRANÇOIS MAURIAC 271

heid, tracht lange tijd de nood van haar ziel te verstikken door de verdoving
van het lichaam; evenzo doet de bedrogen Irène in Ce qui était perdu, en nu tot
zelfmoord toe. Pierre Costadot in Les Chemins de la Mer ('39), in wie het
dichterschap het onmiskenbaar teken van zijn uitverkiezing is, wordt een drinker, zoals ook Yves Frontenac, en zoals al die ontspoorden aan de toegang tot
de volwassenheid. In zijn essays en zijn dagboeken wordt trouwens herhaaldelijk
over onze jaren gesproken als over een tijdperk dat in de lichamelijke verdoving
een recept zoekt tegen de wanhoop van de ziel. In zijn romans keren deze verschijnselen terug als de stereotiepe tekenen van een spoor dat doodloopt. Fabien,
de held uit Le Mal ('24), is zich dat dode spoor bewust als hij zijn joodse
vriend vraagt, de boom niet te beoordelen naar de rotte vrucht die hij voor zich
heeft. En juist daaraan herkent deze niet-katholiek het ras van Christus. Bij
Mauriac wordt het kwaad bedreven in wanhoop, met dat angstig geklapwiek als
van een vogel in de strik. Behalve romans van het kwaad zijn het daardoor
romans van de schaamte. Dat zouden ze nooit kunnen worden als de zonde geen
andere betekenis had dan het overtreden van de wetten van een gestrenge rechter. Voor farizeïsche zielen, zoals hij er verscheidene beschreven heeft, o.a.
Brigitte Pian in La Pharisienne en L'Agneau, is zij maar weinig anders. Zij
beschikken tegenover het kwaad over het probaat recept van de deugd. Nergens
blijkt duidelijker, hoe Mauriacs katholieke wereldbeeld zich ontwikkelt langs
andere wegen dan de rationele der theologen. Zijn instinctieve afkeer van zijn
eigen heldin Brigitte Pian is zijn ingewortelde weerzin tegen de godgeleerden.
De enige theoloog die hij eerbiedigt en die zijn meester is gebleven, was een
ketter, Pascal. De deugd is een deerniswekkende verharding van de menselijke
natuur, daar waar Mauriac op zoek is naar het stromende, naar de bronnen
zelf. Het stelselmatige stoot hem af, omdat het vijandig is aan de roekeloze
blindheid van de liefde. Als een ontsporing van die liefde verontrust hem het
kwaad. Daarom kan geen dode ziel hem inspireren, ook niet als zij gestorven is
aan de mechaniek van een al te bekend soort vroomheid, maar heel zijn
schrijversdrift komt los bij het treurspel van de grote zielen die zich vergissen in
het voorwerp van hun liefde, die het bereik van haar natuur te buiten gaat.
Haar schaamte bestaat in de erkenning dat zij zich vergooiden aan wat beneden
haar maat was. Geen enkel gebaar is ze vertrouwder dan het sluiten van twee
ogen over de afgrond van haar verwerping: „Tu es un cadavre, tu sens déjà mauvais; pas le moindre désir en toi de résurrection; misérable comme les autres,
pire que les autres" (Le Mal) . Teruggeworpen op zichzelf hervinden zij het
verschrikkelijk voorrecht der geroepenen: de helderziendheid, de onverzoenlijke
blik waarmee zij het eigen hart doorzoeken: door alle arglistigheid heen bereiken zij de grond van hun wezen en noemen het kwaad bij zijn naam.
Als de theologen verzekeren dat de genade de natuur niet vernietigt, maar
aanvult en erop voort bouwt, schrikt Mauriac niet terug voor een uitbreiding
van deze leer, als hij er telkens de nadruk op legt dat pas het geweten de natuur
in haar grondslagen openlegt en haar ontoereikendheid evident maakt: het is
het zuchten en kreunen van de wereld in barensnood, zoals de Apostel het
beschrijft: de genade begint te stromen als de natuur haar afroept. Bij de onbarmhartigheid van het geweten dat vuil en verwerping onder ogen ziet, begint
de katharsis. Dat dient met nadruk vastgesteld voor degenen die aan moderne
romanschrijvers een al te eigendunkelijk gebruik van de genade verwijten.
Hoe dit geweten zijn romans hun concentratie verleent, kan men zien tot in
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hun compositie zelf. Het zijn de rustpauzen die de dynamiek der gebeurtenissen
verhelderen, en de binnenwaartse blik veroorzaakt die wederzijdse concentratie
van heden en verleden die zo eigen is aan Mauriac dat er van hem niet èèn
rechtlijnige roman te noemen is. Het zijn de lange trajecten in schommelende
trein- of tramcoupés, het zijn de slapeloze nachten, waarin de handeling betekenis verkrijgt. Wat achteraf bijblijft is nooit het f ij ngeweven spel van intrigues,
het is niet eens een karakter, maar altijd die scherpe diepe snede naar binnen,
waarin een ziel openscheurt tot het diepste bederf en hongert naar genezing.
En zoals de zonde voorbereid kon worden door een verlammende hitte, zo
wordt de werking der genade herhaaldelijk begeleid en verzinnebeeld door de
onophoudelijke val van de regen waarin het landschap week en warm en geurend herademt. Ineens maakt een helder stromen zich los van beneden de bodem
der zonde, een opwaarts wellen dat de ziel bespringt met een bevrijdende vloed
van reiniging. Maar: „Quel artiste oserait imaginer les cheminements et les
ruses de la Gra^ce, protagoniste mystérieux ? C'est notre servitude et notre misère
de ne pouvoir peindre sans mensonge que les Passions".
Daarmee lijkt Mauriac aan het eind van Le Mal zijn grenzen te bepalen. Als
heiligen hun geschiedenis hebben, dan is het niet aan hem gegeven, die te
schrijven. Helemaal juist is dat toch niet. Gaandeweg is als thema nadrukkelijker op de voorgrond getreden: de verantwoordelijkheid van allen voor allen.
Men kan er een weerslag in zien van zijn directer betrokkenheid bij de politieke
bedrijvigheid van een vaderland op de rand van de afgrond, mogelijk ook een
antwoord op gerechtvaardigde kritiek, maar meest van al lijkt het een consequentie van zijn beschouwing van zonde en genade. Kort gezegd, openbaart zich
dit thema als een aspect van de gemeenschap der heiligen. Dikwijls is een
moeder er de stille draagster van of een verre beminde in wie de lamp van
lijden en onschuld nooit werd uitgeblust. Zo is Le Mystère Frontenac het onbe-dwongen loflied op de mysterieuze macht van het huisgezin, „rayon de l'éternel
amour refracté à travers une race '. Le Fleuve de Feu, Le Mal, Le Noeud de
Vi pères, Les Chemin de la Mar en zoveel andere romans leveren er voorbeelden
te over van. Afkerig van de directe bemoeienis met het heil van een ziel (La
Pharisienne, Destins) die zo gemakkelijk ontaardt in farizeïsme en geestelijke
heerszucht, herkent hij in het lijden van de ander bij voorkeur die belangeloze
voorbereiding waarvan de genade zich in het verborgene bedient.
Zijn geloof in de fundamentele menselijke eenzaamheid wordt aldus hoe
langer hoe overtuigender overwonnen door een diep vertrouwen in de gemeenschap der heiligen. Zo werd het mogelijk dat hij ook het slot van Le Mal te
boven kwam. In zijn Journal III vindt men een veelzeggende passage over de
ware heilige. Misschien, zegt hij, is het een mens die niet aflaat het masker af te
rukken van gebreken die zich hardnekkig verbergen achter het mom van de
deugd. In zijn diepten zal de schrijver raken aan een weinig bekend gebied van
onze ellende. Sinds '54 bezitten wij die roman van een heilige: L'Agneau: het
lam van onschuld dat slachtoffer wordt totterdood. Het is in zijn prachtig uitgewogen compositie, die de antieke tragedie benadert, een verbijsterend boek.
Nog eens bewijst dit boek het onuitroeibaar schrijversras dat weigert vrede
te nemen met het bestaande, en dat tot in hoge ouderdom die heilzame onrust
bewaard heeft die het geheim lijkt van de jeugd, maar die altijd het kostbaarste goed hier op aarde geweest is: de onrust van hen die geloven in het woord
van Pascal, dat Christus in doodsnood verkeert tot het einde der tijden.

RELIGIEUZE
KRONIEK

WILHELVI KOSTER S.J.

1 De taak van de Kerk
in Zweden

IE het leven van de Kerk in Zweden wil beschrijven, kan komen aan-dragen met getallen, waarover velen zich zouden verwonderen. Wanneer je om slechts één voorbeeld te noemen 13 00 Zweden in een zaal bij
elkaar hebt, dan is waarschijnlijk één van hen een katholiek. Er zijn in dit land
iets meer dan 5000 katholieke Zweden, daarnaast nog een 20.000 katholieke
immigranten. Zulke getallen kunnen interessant zijn. Doch ze geven nauwelijks
een inzicht in de feitelijke toestand en in de voornaamste opgaven waarvoor de
katholieke Kerk zich hier gesteld ziet. Wil men daar eenreële kijk op krijgen,
dan dient men in de eerste plaats voor ogen te houden, dat het er in het land
van Gustaaf Adolf om gaat een cultuurvolk opnieuw voor het geloof te winnen.
In Zweden en in de Skandinavische landen in het algemeen stelt zich
dus niet alleen het probleem van de zielzorg voor de verspreid levende katholieken. Het gaat er veel meer om, diegenen te winnen die nogniet tot de Kerk
behoren. In de Noordelijke landen zijn dit geen heidenen. De Skandinavische
volkeren zijn gedurende meer dan vijfhonderd jaar, van de elfde tot de zestiende eeuw, katholiek geweest en hebben gedurende die tijd een in vele opzichten
bloeiend geloofsleven geleid.
Wanneer je in de zomernaar Zweden reist, dan maak je natuurlijk een
nachtwandeling om het wonderlijk licht van de middernachtzon te zien. In
juni kun je in Stockholm en Uppsala om twaalf uur 's nachts buiten gemakkelijk
de krant lezen. Maar in dit toeristeneldorado van het Noorden mag je. je niet
alleen laten bekoren door de wondermooie natuur, de meren, de wouden en
weiden, de diepblauwe hemel, de zindelijke dorpen en steden, de elegante havenstad Göteborg of het prachtige Stockholm. Zoek ook overal de overgebleven
getuigenissen van een alom aanwezig verleden van innig geloof. Neem even de
tijd en onderbreek je reis in Kopenhagen; breng daar een bezoek aan het Nationaal Museum, afdeling Middeleeuwen. Je vindt er talrijke sprekende getuigen van het geloof der voorbije eeuwen. Niet alleen in de musea trouwens. In
Zweden zelf, in Sigtuna, bevindt zich boven het hoofdaltaar van de Mariakerk, die op het einde van de Middeleeuwen is gebouwd en thans een protestantse kerk is, een prachtige afbeelding van de Kroning van Maria. In de oude
kerk in Gamla Uppsala staat een Madonna met het Kind bij de ingang van het
koor. Dit zijn slechts twee voorbeelden uit vele andere. Eens is Skandinavië een
levend lid geweest van de katholieke Kerk. Dergelijke monumenten herinneren
ons daaraan.
Verder wijst hun aanwezigheid op een karakteristieke trek van het tegenwoordige Zweden. Geloofsfanatisme is hier onbekend. Ieders overtuiging wordt
geëerbiedigd. De Zweden zijn tolerant, en als het pas geeft beroemen zij zich
daar ook op. Wij, priesters, worden door de niet-katholieken uit onze omgeving
zeer hoffelijk, vaak uiterst vriendelijk bejegend. Katholieken ondervinden in
het algemeen geen moeilijkheden om wille van hun geloof. Dit alles is een
teken van eerlijke menselijkheid. Maar eigenlijk vindt het zijn grond in het
feit, dat de moderne Zweed meestal niet meer echt aan de waarheid zelf kan
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geloven. Hij heeft achting voor een overtuiging, maar dat men überhaupt een
vaste, zekere overtuiging er op na kan houden, daar is hij niet meer echt van
overtuigd. Wat is waarheid ? Met deze twij f eivraag kan hij niet meer in het
reine komen, ze is hem een schrikbeeld. Men moet een fatsoenlijk mens zijn, en
iedereen op zijn eigen manier zalig laten worden. Maar wat iemand denkt of
gelooft, is zo meent men in het Noorden ten slotte een persoonlijke zaak,
die slechts bepaald wordt als ze ergens door bepaald wordt door het
milieu waarin men is opgegroeid. Dat de mens van nature onder bovenpersoonlijke normen staat, die hun oorsprong vinden noch in de willekeur van het
individu, noch in de toevalligheid van volksgewoonten of cultuurtradities, daar
heeft men in Zweden niet veel weet van, en velen zullen dit met verontwaardiging afwijzen.
zen. Als wij, katholieken, er voor uitkomen dat wij ons gebonden
achten door bovenpersoonlijke verplichtingen en gegevenheden, welke hun
grond elders hebben dan in het leven van de gemeenschap, dan worden wij als
onverdraagzaam beschouwd. Verdraagzaamheid betekent immers, dat men mag
denken wat men wil, zijn waardering schenken aan wie men wil, zonder dat
men zich aan iets gelegen laat liggen of zich door enige instantie iets hoeft te
laten voorschrijven. Elke andere opvatting van de tolerantie geldt als reactionair.
Dit stelt de geloofsverkondiging in dit land voor heel bijzondere moeilijkheden. In de eerste plaats is het wel zo, dat de wijze van prediking en zelfs de
leer zelf van de Kerk de Zweden helemaal niet vreemd is. Officieel is Zweden
immers nog steeds wel geen katholiek maar toch een christelijk land. Hoewel
niemand thans nog verplicht wordt tot een bepaalde geloofsgemeenschap te
behoren, geldt het Protestantisme toch nog steeds als de staatsgodsdienst. In
alle scholen, vanaf het eerste leerjaar tot het uitgangsexamen, is het godsdienstonderricht verplichtend. De Zweed kent dus het christelijk geloof of ten minste ... het christelijk vocabularium. En dit is juist de moeilijkheid. Hij verkeert
daardoor namelijk in de waan, voldoende op de hoogte te zijn van de inhoud
en de ware zin van het christendom. Maar juist daarom is de diepte van de
christelijke boodschap voor hem moeilijker toegankelijk dan voor iemand voor
wie het christendom iets totaal nieuws is, waar hij nog nooit van gehoord heeft.
Daar komt bij, dat in een land waar vele mensen niet meer begrijpen hoe
men zich voor wat dan ook nog kan warm maken of zich offers getroosten, omdat men nooit meer helemaal echt in de waarheid kan geloven, een leer als die
van het christendom het uitzonderlijk moeilijk heeft om zich als de enig ware
en universele leer te doen gelden.
Waar men zich voor niets meer durft in te zetten, waar het geloof in de
waarheid zelf is geschokt, daar tekent zich ook nog iets anders af. De dingen
bieden geen steun meer, men kan er zich niet meer op verlaten. Er zijn geen
normen meer waar men zich door kan laten leiden. Er is geen vreugde meer,
alleen verveling en angst. De jonge Zweedse literatuur handelt over niets anders, zij spreekt datgene uit waar anderen slechts in stilte onder lijden.
Zo zijn we weer bij ons eigenlijk thema aangeland: de taak van de Kerk. Ion
de Noord-Europese landen staan we voor volkeren met een geschiedenis van
eeuwen, die zeer bewust hun eigen cultuur hebben uitgebouwd. De grootste
taak van de Kerk is, de dragers van deze cultuur voor zich te winnen, j a, invloed te krijgen op de cultuur zelf. Een historische vergelijking kan duidelijk
maken wat we bedoelen. De situatie van de Kerk in Zweden is niet die van een
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machtspositie zoals dit in Europa het geval was b.v. ten tijde van Gregorius de
Grote. De Kerk bevindt zich hier veel meer in een ontwikkelingsstadium zoals
de jonge Kerk ten tijde van een Ignatius van Antiochië of een Ireneus, toen
zij zich uitdrukkelijk geconfronteerd zag met de heidense cultuur.
Om deze situatie tegemoet te treden beschikt de Kerk in Zweden op dit ogenblik over ongeveer zestig priesters natuurlijk meestal buitenlanders die
in kerken en kapellen, vooral in de steden, het liturgisch leven verzorgen, geloofsonderricht aan kinderen geven, bekeerlingen met het geloof vertrouwd
maken, kortom alles doen wat ook elders tot de normale zielzorg behoort.
Daarbij komen echter andere vormen van apostolische werkzaamheid. Er is een
vereniging van katholieke academici, die in voordrachten, besprekingen en
congressen gedeeltelijk interskandinavisch de grote levensvragen in katholiek perspectief behandelt. We hebben een katholieke jeugdbeweging, die op
zomerkampen en dergelijke de verdere oriëntering en vorming van de jongeren
verzorgt. In de universiteitssteden komen enkele groepen van studenten samen
om onder de leiding van priesters of leken .filosofische en theologische problemen te bestuderen. Er bestaat een katholiek cultureel tijdschrift, Credo, in de
aard van de Jezuïetentijdschriften in andere landen, Stimmen der Zeit, Etudes,
en ... Streven. Drie jaar geleden is men begonnen met een theologisch tijdschrift op interskandinavisch vlak. Ten slotte is onlangs een katholieke Academie gesticht met het doel, het Zweedse leven en denken te confronteren met
de christelijke openbaring. Terloops mogen wij er hier misschien even aan toevoegen, dat al deze vormen van activiteit vaak door gebrek aan geld in hun
ontplooiing gehinderd worden. De lezer moge er soms eens aan denken.
De geest van twijfel, de ongeschiktheid om zich voor een eenmaal gewonnen
overtuiging in te zetten, wordt slechts overwonnen door vasten en gebed. Als
we hier echter spreken over onze menselijke bemoeiingen en onze menselijke
methoden, dan willen we nog even wijzen op een punt dat ons, vooral voor ons
werk in Noord-Europa, bijzonder belangrijk voorkomt: de Maria-devotie. Tussen het natuurlijk vertrouwen in de waarheid en de kracht om zich daarvoor in
te zetten aan de ene kant en de verering van de hemelse Moeder aan de andere,
bestaat een mysterievolle samenhang, een hogere vorm van de samenhang die
bestaat tussen de kracht van het verstand en de reinheid van hart. De natuurlijke
grond van de mensen, die ondanks de overmacht van verkeerde en steeds veranderende conventies nog steeds ergens in zijn ziel verborgen ligt, moet opnieuw opgehaald worden. De mensen moeten gewekt worden uit de bedwelming waarin de beschaving velen van hen heeft gebracht. In een zekere zin
leeft de Zweed nog dicht bij de natuur. De industrie is in de Noordelijke landen
jonger dan in andere landen van Europa. Er valt bij velen nog een natuurlijke
trouwhartigheid en oprechtheid te bespeuren, een erfenis van de landelijke afkomst waar zij nog slechts enkele generaties van verwijderd zijn. Deze mensen
moeten ertoe gebracht worden, juist hierin het beste van zichzelf te herkennen.
Wat ze zéggen, moet als stof worden weggeveegd, opdat naar voren zou komen wat ze eigenlijk zijn. Wat zijn ze dan wel ? Gelijk ieder mens staan ze van
nature open voor de boodschap van Christus. En hoe kunnen wij ooit meer hopen hen tot zichzelf én tot God te brengen, dan door ze naar de hemelse Moeder te leiden ? In Haar, die ons Christus heeft geschonken en daarom de meest
menselijke en gemakkelijkst vatbare openbaring van de liefde van de Vader is,
kunnen ook de Zweden méér vinden dan zij zoeken en méér dan zij vermoeden.

KUNSTKRONIEK

5000 jaar Egyptische kunst
WOUTER KOTTE

N een zekere lust tot schematisering wordt de westerse wereld dikwijls gekarakteriseerd als de resultante van Joods-Christelijke, Grieks-Romeinse en
Germaanse levensstijlen, soms ook wel voorgesteld als de drie pijlers, waar
onze westerse maatschappij op rust. En met deze beperkte definitie kan men
vrede hebben, mits daarbij voor ogen wordt gehouden, dat deze beschavingen,
evenmin als de onze, op autonome en autarkische wijze ontstaan en tot bloei
gekomen zijn 1 ) . Het is zelfs niet mogelijk te bepalen, wat zij aan omliggende,
oudere culturen 2 ) hebben ontleend en tot 'eigen cultuurgoed' hebben omgesmeed. Deze cultuurstimulerende en positieve invloed, die in het verre verleden
van het met elkaar in contact komen van verschillende beschavingen is uitgegaan, biedt ook voor de toekomst hoopvolle perspectieven.
Een van de beschavingen, die op hun beurt weer de basis vormen van de drie
pijlers, waarop onze westerse wereld rust, is de Oud-Egyptische. Een unieke
gelegenheid om met deze cultuur kennis te maken of om een vroegere kennismaking te hernieuwen biedt thans de expositie '5.000 jaar kunst uit Egypte'. Na
van maart tot juni in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel te zijn geweest, is
deze nu van 15 oktober tot en met 31 december in het Rijksmuseum te Amsterdam te bezichtigen. Weliswaar bezit Nederland in Leiden een uitstekende
verzameling Egyptische kunst, maar het is algemeen bekend, dat het Museum
van Oudheden zich meer met zijn faam dan met het bezoek der Nederlanders
tevreden moet stellen. Evenwel heeft het een aantal kunstvoorwerpen uit zijn
bezit aan de tentoonstelling in bruikleen gegeven, die zeker niet tot de minste
ervan behoren. De overige geëxposeerde werken komen nagenoeg alle uit de
Egyptische musea van Alexandrië en Kaïro; een bijzonderheid, wanneer men
weet, dat het sinds de wereldtentoonstelling van 1867 te Parijs niet meer is voorgekomen, dat een dergelijke collectie Egypte heeft mogen verlaten.
De Egyptische kunst is, evenals alle ware kunst, cultuursublimering en tegelijkertijd cultuurobjectivering; sublimering, omdat het kunstwerk de hoogste
cultuurwaarden in zich verwezenlijkt; objectivering, omdat de cultuur in tiaar
materiële kunstuitingen iets van zich zelf vastlegt, waardoor het kunstwerk nog
kan bestaan, terwijl de cultuur, die het heeft voortgebracht, al eeuwen ten gronde is. Elk tentoongesteld voorwerp, van het kleinste sieraad tot het grootste
beeld, stelt ons dan ook telkens voor de vraag, welke cultuurinhoud achter zijn
vormen schuil gaat, of de door de oude Egyptenaren verworven levenswijsheid
en -kennis ook voor ons nog geldigheid bezit en of wij in deze mensen van
enige millennia geleden en in hun uitingen iets van onszelf kunnen herkennen.
Alleen door onophoudelijk deze vragen bij onze esthetische waardering in het
geding te brengen, zullen wij erin kunnen slagen door de barrière der OudEgyptische vormen heen te breken om zo misschien iets te ontdekken van de
houding der oude bewoners der Nijlvlakte ten opzichte van levensproblemen
en mysteries, waartegenover ieder mens zich gesteld ziet.
1-) Dat de Grieken wisten, wat hun beschaving aan de Oud-Egyptische te danken
had, blijkt o.a. uit Herodotos, II, 43, 50, 58; Plato, Phaidros, St. 274c-275c.
2 ) Cultuur en beschaving worden in dit artikel als synoniemen gehanteerd.
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In de pre-dynastieke tijd brengen de vaas en het palet in het porfier en de
leisteen, waarin ze zijn uitgevoerd, al een voorliefde van de Egyptenaren aan
de dag om harde steensoorten als uitdrukkingsmiddelen aan te wenden. De
bewerking van deze materialen stelde hoge eisen aan de kunstenaar. Dat hij er
niettemin in geslaagd is om zich op volkomen wijze uit te drukken, laten de
jeugdige, krachtige vormen zien, alsook de glad-gepolijste oppervlakte van de
vazen. Het Oude Rijk (3.000 - 2.300 voor Christus) geeft hier ook specimina
van te zien, zoals bijvoorbeeld in het schaaltje (cat. no. 7), dat gevonden werd
in de trapmastaba van koning Djoser en welks stilering teruggaat op de oude
gevlochten rieten mand. Dit voortzetten van vormen, die hun oorsprong vonden in het gebruik van riet en hout, in nieuw materiaal als steen is eveneens
in de zuilen en verschillende vertrekken van 's konings grafmonument goed te
volgen. De jeugdige frisheid, die er van uitgaat, dankt trouwens veel aan -deze
geslaagde overbrenging en strakke doch levendige stilering vanriet en hout in
steen. De typering van jeugdige en frisse zeggingskracht geldt overigens ook
voor de verdere kunst van het Oude Rijk. De zacht-doorschijnende albasten
vazen (no. 8) , de spanning, die trilt in de twee gestileerde koppen van de
leeuwentafel (no. 6) , het kleine vogelreliëf uit de dodentempel van koning
Userkaf (no. 16) , de karakteristieke mannenkop (no. 23) zijn hier goede voorbeelden van. De zogenaamde vervangingskop (no. 11) brengt ons in aanraking
met de Oud-Egyptische opvattingen over de dood. Voor de betekenis van dit
soort koppen, die bijna uitsluitend aangetroffen zijn in de prinselijke graven
van familieleden van Cheops en Chephren, is nog geen bevredigende verklaring gevonden. Vanuit de praktische, materiële (niet: materialistische) instelling, die de Egyptenaar in hoge mate eigen was, heeft hij zijn voortbestaan in
het hiernamaals zich nooit los van het lichaam kunnen voorstellen. Met deze
opvatting hangt samen de mummieficering van de dode, het plaatsen van
beelden -in de graven, de graf schilderingen en het medegeven van geschenken,
levensmiddelen, gebruiksvoorwerpen en de zogenoemde Ushebti-figuurtjes, die
verondersteld werden in het hiernamaals het werk voor de overledene te verrichten. En opdat beeld en afbeelding in staat waren om de ziel van de gestorvene te ontvangen en te herbergen, moesten lichaamsvorm en -houding aan
,religieuze, dat wil zeggen buiten-esthetische, voorschriften voldoen. Aan de
Egyptische kunst lag dan ook geen l'art-pour-1'art-principe ten grondslag, maar
zij was evenals de middeleeuwse, een religieus-functionele kunst, die gericht
was op de eeuwigheid. De spanning in beelden en koppen vindt dan ook zijn
laatste verklaring in deze bestemming om tot in lengte van dagen de ziel van
de afgebeelde mens te kunnen ontvangen. Een van de pronkstukken, die te
bewonderen zijn, is ongetwijfeld de beeldgroep van koning Mykerinos (no.
12) . De farao, zelf een god, gesierd met de kroon van. Boven-Egypte, maakt
een verheven indruk van beheerste kracht en majesteit. Aan zijn zijde staan,
met een arm om hem heen, de godin van de Boven-Egyptische nome Kynopolis
en Hathor. Van de reliëf f ragmenten, die stammen uit de tijd van de Ve dynastie (no. 17, 18), bezit dat uit Leiden een grotere levendigheid dan dat uit
Kaïro. Beide echter geven (zie ook no's 40, 41, 43, 113) een goede indruk
van een op de golflijn gebaseerde compositie 3 ) . Voornaam, is de schrijver
3 ) Alex. Badawi, Figurations égyptiennes à schéma ondulatoire, pag. 215-232, in
Chronique d'Egypte, bulletin périodique de la Eondation Egyptologique Reine Elisabeth, Tome XXXIV, no. 68, Juillet 1959.
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(no. 20) in een houding, zoals die door de tijden heen geëerbiedigd zal worden. Het gaat bij deze schrijvers niet om lage klerken maar om hoge ambtenaren, die zich op deze wijze lieten vereeuwigen. Aantrekkelijk is het beeldje
van Iti (no. 29), die op haar knieën het koren fijnwrijft met een steen.
In de kunst van het Middenrijk (2100 - 1600 v. Chr.) , met de XIIe dynastie
als hoogtepunt, zijn zowel realistische tendenties van het Oude Rijk als idealistische trekken van het Nieuwe Rijk vertegenwoordigd 4 ) . Daar is vooreerst
de granieten kop van Sesostris III (no. 35) met zijn melancholische, individuele gelaatstrekken. Hij herinnert aan het hoofd in obsidiaan, dat zich in
Washington bevindt. Op grond van deze sterke gelijkenis moet de kop uit de
National Gallery of Art zeker aan Sesostris III worden toegeschreven en niet
aan Amenemhat III. Onder de kleinodiën laat vooral het gouden borstsieraad
van Sesostris II (no. 48) zien, hoe hoog de kunstvaardigheid der edelsmeden
in deze tijd is gestegen. De schoonheid van het sieraad wordt zowel gedragen
door de fraaie compositie als door de frisse kleuren der ingelegde stenen van
kornalijn, lapis lazuli en turkoois. Een weloverwogen vlakverdeling bezitten
ook de stèlès van het Middenrijk (no's 41 - 43). Het nijlpaardje (no. 45) mag
dan misschien niet tot de mooiste der geëxposeerde werken behoren, interessant is
het zeker. Het behoort tot een groep hippopotamoi, die beperkt is gebleven tot
het Middenrijk. Het oorspronkelijk blauwe faience heeft in de loop der tijden
een lichtgroene kleur aangenomen. Origineel is de decoratie, die op de huid is
aangebracht. Zij bestaat in voor het nijllandschap karakteristieke waterplanten
als o.a. de blauwe en witte waterlelie, resp. op nek en achterdeel 5
Tijdens het Nieuwe Rijk (1600 - 1085 v. Chr.) gingen de farao's een imperialistische politiek voeren; zij maakten Egypte tot een wereldmacht. Wat tot
dan toe de historische ontwikkeling tamelijk van de buitenwereld afgesloten
geweest, nu ging de macht der koningen zich over Nubië, Palestina en Syrië
uitstrekken. Vele landen, van Cyprus tot het Tweestromenland, waren schatplichtig. Het „honderdpoortige" Thebe werd hoofdstad van de wereld. De
kunst uit de beginperiode van het Nieuwe Rijk is gracieus, verfijnd, maar niettemin imposant. De glad-gepolijste kop in ,rood-zwart graniet (no. 58) van een
farao met de kroon van Boven-Egypte demonstreert dit voortreffelijk. Ondanks
zijn niet geringe grootte maakt het geheel toch een zeer fijne indruk. Eveneens
de torso (no. 52) van de vredesvorstin der XVIIIe dynastie, Hatsjepsoet, die
vooral bekend is geworden door de bouw van haar indrukwekkende tempel te
Deir el Bahari. De kleine sfinx van Thoetmosis III (no. 54) treft door het
krachtige, gespannen leeuwenlichaam en het ondoorgrondelijke gelaat van de
koning. Van een zeer fijn gehalte ook is het beeldje van de landmeter Pa-enAnhoer (no. 62). De religieuze revolutie van Amenhotep IV (1375 -'58), die
later zijn naam wijzigde in Echnaton (bet.: „gewijd aan de zonnegod Aton" )
kwam eveneens tot uitdrukking in de kunst. Men kan wellicht zelfs spreken
van een nieuwe stijl. Het menselijke en individuele in de portretten komt nu
meer op de voorgrond. Een voorliefde voor detail en lijn en een natuurlijke levendigheid verlenen aan de Amarna-kunst een grote bekoring. Het lijkt alsof
de Egyptische kunst blijvend uit de ban van traditie en geleidelijke ontwikkeling zal treden. Maar spoedig na Echnatons regering, en wel tijdens het bewind
) .

) Prof. C. de Wit, Oud-egyptische kunst. — Antwerpen, 1946, blz. 114.
) Zie L. Keimer, Eine Nilpferd-Statuette des Mittleren Reiches im Rijksmuseum van
Oudheden zu Leiden, in Oudheidkundige Mededelingen, Leiden, 1929, blz. 74.78.
4
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van Toet-Anch-Amon, sluit de ring van gestadige evolutie en eerbied voor het
verleden zich weer. Ongetwijfeld heeft de monotheïstische hervormer te weinig of in het geheel geen rekening gehouden met leger, volk en priesters, die
ieder hun reden hadden om in verzet te komen tegen de in hun ogen ketterse
zonnecultus. Op een fragment van een tempelbalustrade (no. 75) herkent men
aan de onderzijde het merkwaardig gedeformeerde gelaat van Echnaton. Een
deel van de Atonschijf is nog zichtbaar, alsook enkele zonnestralen, waarvan
men er nog juist één kan zien eindigen in een hand, die het levensteken Anch
vasthoudt. Wanneer men het beroemde portret van ebbenhout uit het Berlijns
Museum kent, vindt men in het fijne kopje van een canope-deksel uit Thebe
(no. 95) de gezichtstrekken van de moeder van Echnaton, Teje, terug.
Wij vragen ons af, of in het hoofd, waarin men meestal Semenchare
meent te herkennen, (no. 59) niet zoveel vrouwelijke expressie schuilt, dat
men er Nefertete, de gemalin van de grote dichter van het Zonnelied, in moet
zien. Zoals wel meer in de Amarna-kunst zijn wenkbrauwen en ogen uitgebeiteld. Het gelaat ademt een voorname ingetogenheid en schijnt met voorbijzien van alle onbelangrijke dingen van het dagelijks leven zijn blik slechts op
de eeuwigheid gericht te houden. Het hoofd van een prinses (no. 60) , met zijn
verlengde schedel, stelt een van de dochters van Echnaton voor en is gevonden
in het atelier van Thoetmosis. Oogleden en wenkbrauwen zijn aangeduid met
zwarte inkt. Het kopje, evenals dat van Amon (no. 61) met zijn aziatische
gelaatsuitdrukking, is bijzonder aantrekkelijk. Wat uit deze tijd eveneens zeer
de aandacht vraagt, zijn de toiletartikelen, sieraden en amuletten, o.a. de bekoorlij ke schminklepels (no.'s 81 - 83) , waarin men, behalve een grote technische vaardigheid, onmiddellijk de liefde van de kunstenaar in het vervaardigen van deze gebruiksvoorwerpen herkent. In de Amarna-periode wordt het
l'art-pour-1'art-beginsel wel heel dicht benaderd. Fijn en zeker van tekening is
de luitspeelster op een schaaltje van blauw faience (no. 87) . Uit de tijd van
Horemheb (1350 - ' 15) stamt het bijna twee meter hoge beeld van de tempelzangeres Merit (no. 67) . Het bewijst, dat tederheid en gratie kunnen samengaan met grote afmetingen.
Ramses II (1298 - ' 3 5) , de grote bouwer der XIXe dynastie, zien wij geknield en in eerbiedige houding eer bewijzen aan de rijksgod Amon (no. 98).
Het is deze farao geweest, die de imponerende rotstempels van Abu Simbel,
die nu bedreigd worden door de bouw van de tweede Assoean-dam, heeft laten
uithouwen 6) . Door het waterniveau van de Nijl 60 meter te verhogen denkt
men het bebouwbaar areaal in de Nij lvlakte te kunnen verdubbelen. Om te
voorkomen, dat de welvaartsverhoging, die hiervan het gevolg zal zijn, een te
hoge tol zal eisen aan de kunstschatten in Nubië, is de Unesco de regeringen
van Egypte en Soedan met een groots hulpprogramma bijgesprongen 7
Uit de latere tijden (1085 - 332 v. Chr.) zijn ook verrassend mooie werken
te zien, zoals het gouden dodenmasker van koning Sjesjonk (no. 104) en het
goudbeslag in de vorm van Maat (no. 102), godin van de waarheid en de
) .

6 ) Over de voorgeschiedenis en gevolgen van de bouw van de dam van 1902 zie B.
H. Stricker, De stuwdam te Aswaan, in Oudheidkundige Mededelingen, Leiden, 1959,
blz. 82-93.
7 ) Zie: Special Issue of the Unesco Courier, Unesco launches a worldrappeal to save
the treasures of Nubia, februari 1960, met artikelen o.a. van Chr. Desroches-Noblecourt
en E. Drioton.
'
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goddelijke ordening, met haar veren, symbolen van de gerechtigheid, in de
hand. Ook de kat in brons (no. 22) maakt indruk door zijn levendigheid.
Moge de voortzetting van de expositie met werken uit de Grieks-Romeinse,
Koptische en Islamitische perioden vanuit cultuurhistorisch oogpunt gelukkig
te noemen zijn, vanuit het standpunt -der Oud-Egyptische kunst is zij dat
zeker niet. Immers de overladenheid der drukke vormen, die typerend is voor
de kunst van deze perioden, contrasteert wel op een heel storende wijze met de
geslotenheid, rust en verhevenheid der Oud-Egyptische kunst. Nieuwe vormen,
nieuwe symbolen en nieuwe esthetische waarden komen op. De naakte Aphrodite (no. 137), nog wel met hoofddeksel van de godin Isis, belichaamt dit
ideaal, dat zich vanuit Griekenland over de toenmalige wereld verbreidde. De
armen komen los van het lichaam, het principe der frontaliteit wordt doorbroken en de proportionering van het lichaam getuigt van gewijzigde opvattingen
ten aanzien van het vrouwelijk ideaalbeeld. Het etnisch type der Nubiërs is in
het bronzen kopje van een man of een vrouw bijzonder goed getroffen (no.
144) . Uit de Koptische periode (3e - 10e eeuw) is een monumentaal porfieren borstbeeld van een Byzantijnse keizer (no. 15 2) te bewonderen. Zijn starheid toont aan, dat men thans meer de grootse waardigheid van het verheven
ambt tot uitdrukking wil (moet) brengen, dan 's keizers persoonlijkheid. Christelijke symbolen als duif met lauriertak, vis, kruis, druiventros, enz. vinden
thans steeds meer verwerking in gebruiksvoorwerpen en kunstvoorstellingen.
Ook zijn enkele fraaie weefsels uit deze tijd aanwezig. Het begin van het
vijftien jaar geleden ontdekte Thomas-Evangelie (no. 170) is eveneens geëxposeerd en geeft een indruk van deze over het algemeen goed geconserveerde papyruscodex 8 ) . Een prachtig gecalligrafeerde en verluchte Koran (no.
176) toont ons een meesterwerk uit de 14e eeuw. Smaakvolle voorwerpen uit
deze Islamitische periode in berg- en glaskristal, keramiek, ivoor, marmer en koper, alsook een aantal weefsels en munten besluiten de expositie.
Overzien wij nu de tentoonstelling in haar geheel, dan zij hier in de eerste
plaats alle lof voor de inrichting ervan (naar ontwerp van Dick Elffers) uitgesproken. Vervolgens illustreert de expositie wel op zeer duidelijke wijze de
stelling, dat veranderingen in het wereldbeeld van de mens zich evenzovele malen manifesteren in de kunst, die hij voortbrengt. Zoals ik reeds opmerkte, acht
ik de wijziging in het uitzicht van de mens op de wereld het meest f undamenteel ten gevolge van de opkomst der Griekse beschaving. Ik althans ervoer deze
overgang als een schok. Tot slot wil ik weer aanknopen bij een vergelijking uit
het begin van dit artikel: namelijk, dat op de basis van de Oud-Egyptische beschaving, die in wezen tot het stenen tijdperk behoort, de zuilen van de Griekse
en Romeinse culturen staan. Kan men stellen, dat de Griekse beschaving, doordat zij rust op de Oud-Egyptische, zich aan deze laatste verplicht heeft, tegelijkertijd moet men evenwel blijven beseffen, dat zij, evenals de verticale zuil
op de horizontale basis, zich ervan verwijderd heeft. De hoek van negentig
graden tussen vlak en schacht duidt in deze vergelijking het verschil in uitzicht
op de wereld van beide culturen aan. Het menselijk denken kwam in een nieuwe fase: de geslotenheid, het statische van het Oud-Egyptische wereldbeeld was
doorbroken door de openheid en dynamiek van het Griekse denken.
8 ) Een vertaling van dit Thomas~Evangelie geeft Streven, jrg. XIII, deel I, blz. 402413. Hierop volgt een inleiding en commentaar van H. Quecke S.J., blz. 414-424.
'

Politiek
Overzicht
INTERNATIONAAL

ET gevecht tussen Richard Nixon en John Kennedy om de leiding van een
der grootste mogendheden, om de leiding van het Westen, is wel anders
verlopen dan verwacht was. De mening, dat de beide tegenstanders zich in hun
verkiezingspropaganda hoofdzakelijk zouden beperken tot de binnenlandse aangelegenheden van de V.St., is fout gebleken. In alle redevoeringen en vooral in
debatten voor de televisie stond de buitenlandse politiek, de vraag naar de plaats
van de V.St. in de wereld, op de voorgrond. Beide kandidaten hebben begrepen,
dat het antwoord op deze vraag de kiezer het meest interesseerde, hetgeen duidt
op een stijgend verantwoordelijkheidsbesef t.a.v. het wereldgebeuren.
In deze felgevoerde strijd hebben beide kandidaten, de republikeinse vicepresident Nixon en de katholieke democraat Kennedy, steken laten vallen. Dit
is verklaarbaar gezien de hoogspanning, waaronder zij speciaal in de televisiedebatten hun antwoorden moesten formuleren, maar daarom niet minder betreurenswaardig, omdat deze vergissingen ernstige internationale gevolgen kunnen hebben. Zo verklaarde Kennedy aanvankelijk tijdens een debat voor de tv,
dat de V.St. geen belang hadden bij de handhaving der nation. Chin. posities
op Quemoy en Matsoe, terwijl Nixon beweerde, dat het hier een zuiver principiële zaak betrof en dat beide eilanden vlak voor de Chin. kust in elk geval
moesten worden verdedigd, daar het onmogelijk moest zijn ook maar een duimbreed vrije grond over te laten aan een comm. regiem. Vlg. de laatste zouden de
eilanden in elk geval en vlg. de eerste in geen geval verdedigd moeten worden.
Beiden weken daarmee af van de officiële de laatste jaren door de V.St. gevolgde politiek. Eigenlijk hebben de V.St. het steeds betreurd, dat men Tsjang
Kai Tsjek de vrije hand had gelaten om deze eilanden zo te versterken, dat een
aanzienlijk deel van de nation. troepen hier gelegerd moest worden. men stelde
-daarom, dat een aanval op deze eilanden slechts tot ingrijpen van de V.St. zou
leiden, als deze aanval een onderdeel zou vormen van een aanval op Formosa
zelf. Toen de heren hun fout bemerkten, deden zij hun best om hun oorspronkelijke verklaringen te verzwakken; Nixon verklaarde in dezen volledig het optreden van de regering Eisenhower goed te keuren en Kennedy zei met nadruk,
dat Formosa in elk geval verdedigd zou moeten worden. De oorspronkelijke
verklaringen werden met veel plezier in Peking gehoord en verwekten onrust op
Formosa. Hier reageerde men met de mededeling, dat Nation. China volkomen
in staat was om zelf de beide eilandjes te verdedigen, maar vergat er bij te zeggen, dat dit alleen mogelijk was met materiële steun van de V.St. Ook zou een
strijd om deze gebieden het nation. potentiëel aanzienlijk kunnen verzwakken,
hetgeen de lust in Peking om te proberen ook Formosa te veroveren zou vergroten. Er is o.i. geen mogelijkheid om uit te maken of een comm.-Chin. aanval
op beide eilanden geen inleiding is tot een offensief op Formosa. Het is jammer,
dat de V.St. in 1955 niet nauwlettender hebben toegezien op de activiteiten van
Taipeh.
Kennedy wekte bij een andere gelegenheid de indruk, dat hij de democratische
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krachten op Cuba of daarbuiten, die tegen Fidel Castro ageerden, alle steun
wilde geven bij het omverwerpen van het regiem, hetgeen hem prompt een
réprimande opleverde van zijn tegenstander, daar zowel in het Handvest der
V.N. als in het statuut van de Organisatite van Amerikaanse Staten is bepaald,
dat inmenging in de binnenlandse zaken niet is toegestaan. Kennedy verduidelijkte daarop zijn mening door te zeggen, dat hij slechts morele steun had bedoeld.
Wat te zeggen van de hautaine verklaring van Nixon, dat het prestige van de
V.St. in de wereld nooit groter is geweest dan op het ogenblik en veel sterker is
dan dat van Rusland ? Zijn tegenstander wees onmiddellijk op een officieel onderzoek van 3 maanden geleden, dat in een totaal andere richting wees; nu is er de
laatste tijd wel het een en ander gebeurd, waardoor de V.St. weer sterker zijn
komen te staan, maar realistisch lijkt ons de uitlating van Nixon niet. Daar staat
tegenover de mogelijkheid, dat de bewering van Kennedy, dat het Am. prestige
sterk gedaald is en alles moet gedaan worden om de achterstand op Rusland om te
zetten in een voorsprong, ook verkeerd kan werken op de Am. kiezer, omdat hij
dit nu eenmaal niet graag zo hardop hoort zeggen.
Verder was er de kwestie van de godsdienst. Van het begin af aan heeft Nixon
verklaard, dat de vraag naar de godsdienst geen rol mocht spelen in de strijd,
maar hij heeft dit niet in eigen hand. In feite speelt deze wel degelijk een rol. Er
roerde zich een hevig anti-papisme, dat ten koste van grote sommen propaganda
maakte tegen Kennedy; dit kwam bij opinie-onderzoekingen nauwelijks tot uiting,
daar de meesten hun anti-papisme niet openlijk wilden uitspreken. Ook het feit,
dat Eisenhower zich de laatste dagen in de verkiezingsstrijd ging werpen, legde
men uit als een teken, dat Nixon alle mogelijke steun hard nodig had.
Was de uitspraak van Kennedy over Cuba in de hitte van de verkiezingsstrijd
gedaan niet erg handig, bepaald ontaktisch was het besluit van de legering der
V.St. om 1500 mariniers, die oefeningen hielden in de Caraïbische Zee, voor een
walverlof te laten gaan naar Guantanamo, de basis der V.St. op Cuba. Daarmee
gaf men Castro, die toch al herhaalde malen gesproken had over een militaire
bedreiging van zijn land door de V.St., een aanleiding om tot mobilisatie over
te gaan. Men weet niet wat Castro met zijn gemobiliseerd leger wil doen. Een
aanval op de Am. basis ? Eisenhower heeft verklaard deze met alle middelen te
zullen verdedigen. Of heeft Castro de troepen nodig om een groeiend verzet in
eigen land het hoofd te bieden ? Met dit al wordt de toestand in Z.- en MiddenAmerika moeilijker voor de V.St.. Bij de presidentsverkiezingen in Brazilië zegevierde de candidaat der oppositie, da Silva Quadros, die zich voor Castro verklaard heeft en bovendien nauwere betrekkingen met de S.U. wil, misschien om
daar een koffie-overschot kwijt te kunnen raken. Ook elders in de Amerikaanse
staten blijkt men niet erg ingenomen te zijn met het optreden van de V.St. en
zowel Rusland als comm. China trachten hier zo veel mogelijk van te profiteren.
De zorgen van de Franse president de Gaulle worden steeds groter. Na het
mislukken van de besprekingen met de Algerijnse rebellenregering in Mélun in
de zomer van dit jaar zag Ferhat Abbas zich gedwongen zijn meer vreedzame
koers te wijzigen. Begin oktober is hij achtereenvolgens naar Peking en Moskou
gereisd en toen hij in Peking de voor hem meest waardevolle beloften van directe
steun had ontvangen, kon Chroestsjef, die zich tot nu toe angstvallig had onthouden van alles wat op Russische inmenging in het Algerijnse conflict zou
kunnen lijken, niet achterblijven en erkende hij de facto de regering van Ferhat
Abbas. Of de laatste hiermee nu werkelijk zo gelukkig is, staat nog te bezien.

POLITIEK OVERZICHT 283

Zeker is wel, dat Bourguiba in Tunesië zich zorgen maakt over de groeiende
communistische invloed in het nabuurland; in dit verband zouden wij zijn op
7 okt. in de Tunesische Nationale Vergadering geopperd denkbeeld willen plaatsen, dat Tunesië zich met de Algerijnse opstandelingen zou verenigen om de
bevrijding van Algerije te verhaasten; hij kwam hiermee tevens tegemoet aan een
oud verlangen om te komen tot de oprichting van de Maghreb, een samenwerking tussen de Moham. staten in N. Afrika. Alhoewel hier nog geen sprake is
van een welomlijnd plan, maar Bourguiba zei slechts te spelen met een gedachte,
vond Ferbat Abbas het nodig om kort daarna te verklaren, dat hij in samenwerking met Tunesië „de" oplossing zag, terwijl hij ook verklaarde, dat er geen
Russische of Chin. troepen naar Algerije zouden komen, omdat hierdoor de verhouding met Tunesië en Marokko slechter zou worden.
Ook in Frankrijk zelf ondervindt de Algerije-politiek van de Gaulle steeds
meer verzet. Soustelle blijft vasthouden aan een „Algérie f rancaise" en vindt
de laatste tijd steun bij verschillende generaals o.a. Salan, de vroegere Franse
opperbevelhebber in Algerije; tengevolge van zijn kritiek op de Gaulle's politiek
was hem het verblijf in Algerije ontzegd en stond hij in Parijs zelfs onder een
zekere bewaking, waaraan hij zich nu heeft weten te onttrekken; hij is naar
Spanje vertrokken en men zegt, dat hij daar contact heeft opgenomen met Ortiz,
een der gevluchte leiders van de januari-opstand tegen de Gaulle. Aan Salan
werden reeds eerder plannen toegeschreven om zich nu aan het hoofd te stellen
van een nieuwe staatsgreep tegen de Gaulle, maar in een door hem afgelopen
maand gehouden persconferentie bleek daar uiteraard weinig van.
Tegenover de groep Soustelle staat het n.a.v. het zg. proces jeanson gepubliceerde manifest, waarin een aantal intellectuelen verklaren, dat Franse dienstplichtigen het recht hebben om te weigeren hun dienstplicht in Algerije te vervullen. In genoemd proces werden - enkele beschuldigden veroordeeld wegens
hulp aan het Alg. Bevrij dingsf ront en aan militairen, die in Algerije dienst hadden geweigerd. Deze groep is voorstandster van een volledige onafhankelijkheid
voor Algerije. Het bovengenoemd manifest der 121 vond een tegenwicht in een
manifest van andere Franse intellectuelen, waarin goedkeuring of aansporing tot
dienstweigering werd veroordeeld. Velen staan hier voor een gewetensconflict,
dat zijn oorsprong vindt niet alleen in de vraag: heeft Algerije recht op volledige
zelf beschikking een vraag, die door de Gaulle reeds lang bevestigend is beantwoord , maar ook in de vraag: is het optreden van het Franse leger in Algerije
gerechtvaardigd, m.a.w. kan ik als individu de toegepaste methode als moreel
juist erkennen. Hierop sloot de verklaring van het Franse episcopaat aan; in een
op 17 oktober gepubliceerd gemeenschappelijk schrijven veroordeelden de bisschoppen de militaire ongehoorzaamheid en opstandige daden, maar zij vroegen
tevens begrip voor de gewetensnood, waarin talrijken en vooral jongeren zich
bevinden; zij veroordeelden daarom elke schending van de menselijke persoonlijkheid, door wie deze ook bedreven mocht worden, en verklaarden uitdrukkelijk,
dat geen overheid het recht heeft om het bevel te geven tot immorele daden;
verder dringen zij er op aan spoedig de vrede in Algerije tot stand te brengen.
Men spreekt over een gezamenlijk beroep van alle leiders van godsdienstige
groeperingen in Frankrijk op de Gaulle om een einde te maken aan de oorlog in
Algerije, waarnaar het hele volk vurig verlangt. Intussen heeft de Gaulle op
4 nov. duidelijke en harde taal gesproken.
Andere te vermelden problemen zijn allereerst het sterke verzet in de Franse
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Nationale Vergadering tegen zijn plan om Frankrijk de beschikking te geven
over een eigen atoomwapen. Dit voorstel werd half oktober behandeld en ontmoette o.a. felle kritiek van Paul Reynaud, voor de 2e wereldoorlog een der weinigen, die toen de plannen van de Gaulle tot reorganisatie van het Franse leger
ondersteunde; hij voorzag een conflict met de NATO-politiek, het bemoeilijken
van de eenheid van Europa en een aparte Duitse herbewapening; hij waarschuwde, dat Frankrijk zich niet los mocht maken van de V.St. en pleitte voor een
geïntegreerd NATO-zwaard i.pl.v. een Franse „force de frappe" . Toen bleek,
dat alle fracties 'behalve de Gaullistische eigenlijk tegen waren, stelde premier
Debré de vertrouwenskweestie. Bij de stemming kreeg hij een meerderheid, maar
deze was kleiner dan ooit. Het Franse staatshoofd houdt ervan direct te spreken
tot het volk om zijn positie te versterken; bij zijn talrijke reizen door de departementen en zijn daarbij gehouden redevoeringen wordt hij steeds enthousiast toegejuicht; zijn aanhang daar lijkt groter dan in de Nat. Vergadering.
Niet erg gelukkig is voor de Gaulle de reactie geweest op zijn plannen betreffende de Europese samenwerking. Er is hierover reeds veel geconfereerd,
laatstelijk door Debré, Couve de Murville en Adenauer op 7 en 8 oktober in
Bonn; men vreest een Franse poging tot ondermijning van de NATO en helemaal is deze vrees niet weggenomen. Wel publiceerden de gesprekspartners na
afloop een communiqué, waarin zij constateerden, dat de NATO de grondslag
moest vormen van de veiligheid van Europa, dat Europese eenheid het doel is,
waarnaar ook Frankrijk streeft, en dat er een oplossing moet gevonden worden
voor de moeilijkheden tussen het Europa van de Zes en de Zeven, maar gelijktijdige uitlatingen van de Gaulle in enkele van zijn redevoeringen wekten toch
weer twijfel aan de Franse bereidheid om rekening te houden met de bezwaren
van W. Duitsland, Italië en de Beneluxlanden. Op de conferentie der regeringsleiders der Zes half december, zal verder worden beraadslaagd, nadat er eerst
een tête á tête tussen de Gaulle en Adenauer is aan voorafgegaan.
In een op 5 oktober gehouden referendum, waaraan alleen de blanken mochten
deelnemen, kreeg premier Verwoerd een meerderheid van ongeveer 76.000
stemmen voor zijn voorstel om van Z. Afrika een republiek te maken. De nationalisten willen wel als republiek in het Gemenebest blijven maar het is de vraag
of de andere leden dit zullen goedkeuren, hetgeen ernstige economische gevolgen
voor Z. Afrika zou hebben. In Natal gaan stemmen op om zich af te scheiden
van de Unie. J. Oomes
BELGIË
Gedurende heel de maand oktober was de regering bezig met de uitwerking
van het ontwerp van „eenheidswet", waarin de belangrijkste maatregelen van de
ploeg-Eyskens op belastings-, besparings-, economisch en sociaal gebied worden
samengebracht. Deze werkzaamheden hadden normaal in een serene sfeer moeten
kunnen verlopen. Haar latente oppositie tussen Eerste-Minister Eyskens en
CVP-Voorzitter Lef èvre gaf aanleiding tot een ernstig incident. De verspreiding,
door de diensten van de CVP, van een vertrouwelijke nota over de regeringsvorming, stak het vuur in de lont. De Eerste-Minister riep op eigen houtje een
„Raad van CVP-wijzen" bijeen, die volgens niet tegengesproken persberichten,
alle CVP-Ministers, Katholieke oud-Ministers en staatsministers zou groeperen
een zeer conservatieve vergadering dus met meer oud-katholieke dan CVP-
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kenmerken om de verhouding tussen regering en partij in het reine te brengen.
De CVP-leiding slaagde erin, de samenstelling van deze „Raad" te doen wijzi
gen, in zover dat zij zelf bij de besprekingen betrokken werd en dat alle oudministers en staatsministers die niet meer in het Parlement zetelen, geweerd
werden. De vergadering ging door op 18 oktober in de Lambermontstraat en
leidde tot een communiqué volgens hetwelk er geen meningsverschillen tussen
partij en Eerste-minister bestonden, tot de hernieuwing van het vertrouwen in
dhr Eyskens en tot de vestiging van min of meer regelmatige contacten tussen
regering en partij enerzijds, regering en christelijke sociale organisaties anderzijds.
Schuilen achter deze zaak andermaal conservatieve kringen die hoopten, dhr
Lef èvre door toedoen van de Eerste-minister te kunnen uitschakelen, om vervolgens ook de tweede ten val te brengen en hun „zakenkabinet" in de plaats te
schuiven ? De onredelijke campagne van La Libre Belgique tegen dhr Lef èvre,
en de gelijktijdige reticentie van dezelfde krant t.o.v. verschillende programmapunten van dhr Eyskens geeft voedsel aan dit vermoeden. Indien er een dergelijk
manoeuver bestond, mag het als mislukt beschouwd worden.
Zijn daarom de standpunten van de Eerste-minister grondig saneringsprogramma koste wat 't kost en van de CVP-voorzitter sanering ja, maar niet
zonder rekening te houden met de gezonde belangen van de partij werkelijk
zoveel dichter tot elkaar gekomen ? Dit staat allesbehalve vast. Regering en partij
zijn echter door de -dwang der omstandigheden aan elkaar gebonden. Een ontbinding die voor enkele maanden politiek nog mogelijk leek, is het nu beslist
niet meer. Maar de „eenheidswet'' zal toch nergens geestdriftig onthaald worden,
noch bij de CVP-groepen, noch bij de liberalen, waar dhr Lahaye dhr Janssens
als voorzitter van de Kamergroep verving, en wier klinkende verklaringen daarom nog geen oprechte loyauteit aan Eyskens en de regeringspartner bewijzen.
En indien -de regering van plan is, deze wet als een onaantastbaar geheel en in
spoedtempo door de Kamers heen te loodsen, dan zou ze nog voor verrassingen
kunnen komen te staan, niet alleen vanwege de oppositie, maar ook vanwege
bepaalde elementen uit haar meerderheid. Deze wet, zeer complex en veelomvattend, moet trouwens grondig kunnen besproken worden, wil het Parlement
niet ernstig in zijn taak tekort schieten. L. Deraedt
-
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Toneelwetenschap in Nederland
De studie van Dr. Hans H. J. De Leeu.we (Utrecht) , Meiningen en Nederland 1 ), met de al te nederige titel ,,Proeve van vergelijkende toneelgeschiedenis",
tekent een volwassen model van een discipline, die zich tot hier toe bij ons nog
niet had doorgezet, de toneelwetenschap.
Ontstaan in Duitsland, zowat een 50tal
jaren terug, maar pas de laatste 15 jaren
met academisch burgerrecht vereerd,
zoekt deze wetenschap van het toneel
vooral een andersgerichte benadering van
een traditioneel onderzoeksthema. Werd
het drama totnogtoe bijna uitsluitend als
de literaire schepping behandeld, met
nauwelijks een oog voor de facetten die
het tot een levend geheel maken, dan begint de toneelwetenschap pas daar waar
de literatuurgeschiedenis ophoudt, bij- de
opvoering. Uit het gegeven materiaal

vloeit voort dat zij noodzakelijk in twee
takken uiteen zal vallen. De voornaamste
aandacht gaat uit naar de vertolking,
maar ook de tekst wordt niet verwaarloosd. Men zal de theorie van het drama
onderzoeken, de evolutie der vormen, het
verschuiven van bepaalde accenten, de
historische groei in het algemeen en in
het bijzonder. Niet langer zal het drama
eenvoudigweg binnen de algemene cul-

tuurgeschiedenis worden betrokken, maar
omgekeerd zal men de beïnvloeding der
cultuur door het drama trachten vast te
leggen. De sociologische en maatschappelijke fundering, de thematische opeenvolging of verscheidenheid en de wisselwerking der generaties zullen belangrijker geacht worden dan de toevallige of
bewuste esthetische variatie. De compositiemethodes, de dramatische genres en
de essentie van de dramatiek zelf zullen
eveneens tot deze afdeling behoren. Voor
Nederland is deze tak der toneelweten
schap, de dramaturgie, geen totaal onbekend terrein. B. Verhagen, J. J. M. van
der Kun S.J., W. Ph. Pos, M. van Logghem, H. van Wagenvoorde en B. Hun-

ningher hebben volgens deze methodiek
gewerkt.
Wat echter voor het eerst en overtuigend door De Leeuwe wordt ingevoerd,
is het tweede lid der toneelwetenschap,
de toneelkunde. Hetzij systematisch, hetzij historisch houdt de toneelkunde zich
met de vertolking bezig, het meest eigene
en typische van het drama. Vermits de
dramaturgie toch altijd min of meer versneden moet worden met de traditionele
„literatuur" en zo steeds enigszins op een
dubbel paard wedt, beperkt de toneelkunr
de zich resoluut tot de realisatie op het
toneel van het dramatische kunstwerk.
De rol van de auteur is nagenoeg uitgen
speeld, de acteur neemt zijn plaats in het
centrum der belangstelling over. De toneelspeler is nu wel de menselijke factor
bij elke opvoering, maar hij bedient zich
van een aantal hulpmiddelen, die elk stuk
voor stuk een beginpunt hebben gehad,
een evolutie in gebruik en uiterlijke vorm,
soms tijdelijk verdwijnen en dan opnieuw
opduiken, en dus stof tot een historisch
onderzoek opleveren. Scène, decor, schermen, doeken, rekwisieten, costumes, kapsel, grime, speelstijl, dictie, intonatie, gestiek, mimiek, beweging, al deze niet voor
het nageslacht te bewaren aspecten van
een opvoering worden door de toneelkunde achterhaald. De onderzoeker wordt
daarbij geholpen door historische verslagen en kritieken, afbeeldingen, karikatu
ren, mémoires, regieboeken, inventarissen,
rekeningen. Voor de latere geslachten
zullen de huidige hulpmiddelen van foto
en film, band-recorder en fonoplaat de
taak wat verlichten.
In een brochure, De wetenschap van
het toneel (Amsterdam, De Beuk) , heeft
Dr. De Leeuwe zelf de vraag beantwoord
waartoe de beoefening van deze historische nieuwsgierigheid leiden moet. Hij
beschouwt de zelfstandige historische
stijlwetenschap van het toneel als een be^
langrijke cultuurwetenschap, in zoverre
ze een kans verschaft een tijdperk opnieuw op te roepen. En bovendien bezit
,

1) Dr. H. H. J. De Leeuwe, Meiningen en Nederland. Studia litteraria Rheno-Traiectina, volumen
sextum. — Wolters, Groningen, 1959.

FORUM
ze een pedagogische betekenis voor vandaag, als ze de aspirantacteur 'of regis~
seur een leidraad bezorgt bij de verdieping van zijn inzicht. Ze kan de auteurs
theoretisch en praktisch voorbereiden op
het nog te schrijven drama. Ze kan de
critici opleiden, die door hun oordeel de
nauwkeurige studie door nieuwe toneelonderzoekers mogelijk zullen maken.
Dr. De Leeuwe, in 1949 gepromoveerd
op een proefschrift over Multatuli, het
drama en het toneel en dus blijkbaar toen
nog meer de dramaturgie toegedaan, onderzoekt nu in het hier besproken werk
de invloed die het dubbele optreden der
Meiningers, in 1880 te Amsterdam en in
1888 te Rotterdam, op het Nederlands
toneel tussen 1880 en 1900 heeft uitgeoefend. Hij zet allereerst uiteen waaruit
nu wel het nieuwe, dat de troep van de
hertog van Meiningen in Europa invoerde, heeft bestaan. Terecht beperkt hij
zich niet tot het louter opsommen van
uiterlijke factoren, maar peilt hij naar de
kern van de omwenteling, waarbij hij niet
verwaarloost te wijzen op Duitse voorgangers van deze nieuwe speelstijl, als
Laube, Dingelstedt en Devriendt, maar
die door hun begrensde uitstraling het
hertogelijk reissucces niet hebben bereikt.
Volop in de rage van het 19e-eeuwse
historisme, zocht de hertog naar een versmelting van zijn door artistieke aanschouwing gewonnen historische idee met
de empirisch verworven kennis der historische realiteit. Als eigen bijdrage tot deze in het positivisme geankerde overtui
ging voerde hij systematisch en principieel enkele stijlkenmerken in, waarvoor hij
Voortaan in de toneelgeschiedenis bekend
zal blijven: de almachtige regisseur, de
angstvallig-historische mise-en-scène, het
colorisme, de karakter- en periodegetrou-we costumering, de asymetrie in toneel~
beeld en opstelling, het opheffen van de
steracteur en van de indeling in emplooien, en vooral het invoeren van het massale ensemble.
Dr. De Leeuwe behandelt dan de toestand van het toneel in Nederland tussen
1860 en 1880, bespreekt de echo die de
Meiningers ontvangen hebben bij hun optreden, waarna hij in twee schitterende
hoofdstukken achtereenvolgens de navol~
,
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ging der Meiningers en de modificatie en
zelfs bestrijding van hun principes in Nederland aantoont.
De slotindruk is bepaald gunstig. Eerst
en vooral zat men hier in 1880 niet benauwd te wachten op die durvende vernieuwer, die de verouderde romantische
opvattingen de genadeslag zou komen
toedienen, ofschoon economisch en soci
aal ongunstige omstandigheden de persoonlijk denkende critici en toneelleiders
verhinderden hun eigen artistieke weg te
gaan; alleen was voor hen het popur
laire onthaal een stimulans om voortaan
kordater die richting in te slaan. En anderzijds staarde men zich niet blind op
het indrukwekkend kijkspel waaruit ten
onrechte voor de meeste toeschouwers
deze nieuwe speelwijze scheen te bestaan.
Scherpzinnige en intelligente critici als
Alberdingk Thijm en A. C. Loffelt in
1880, H. C. F. Pisuisse, J. ten Brink, de
bloedjonge Leo Simóns, J. N. van Hall
en dezelfde A. C. Loffelt in 1888 kwamen
op tegen de jacht op effect en wensten
de mens in het centrum van het drama te
behouden. De pertinente opmerkingen
van mensen, die op hun tijd vooruit wa
ren (bv. in hun vraag naar een symbolisch decoratief tegenover de Meininger
„echtheid") hebben het dan mogelijk gemaakt dat de frisse pogingen van een
Jan C. De Vos en Louis H. Chrispijn om
met de vertrouwde trant te breken tenslotte aan het einde van deze periode
resulteerden in de artistieke visie van
twee zo tegengestelde figuren als Eduard
Verkade en Willem Royaards.
Van deze studie, die zowel de nuchtere
repertoriumkeuze als de details van re~
kwisieten en costumering, belichting en
dictie vermeldt, te beweren dat ze hiermee niet het definitieve woord over deze
periode heeft uitgesproken, is geen beknibbeling. Het is duidelijk dat invloeden
uit verschillende windrichtingen elkaar
gelijktijdig kruisen. Maar hier wordt in
ieder geval wel grondig uitgemaakt welk
een neerslag het bezoek der Meiningers
in Nederland op het eigen toneel heeft
gehad. Wellicht is de auteur te zelfzeker
als hij de naam van Wagner wel wat erg
opvallend achterhoudt. En in een periode, waar de onderlinge uitwisseling van
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nog op grote schaal wordt beoefend, war
re het wellicht niet oninteressant de invloed van de Meiningers op ZuidrNederland (april 1888 Antwerpen, juni 1888
Brussel) hierbij aan te sluiten.
C. Tindermans

Newman als historicus
Toen John Henry Newman (1801-1890)
op tachtigjarige leeftijd het kardinalaat
verwierf, was hij na terugkeer uit Rome
het voorwerp van vele huldigingen in
Engeland. Zijn veerkracht deed hem bij
elke gelegenheid proberen al dankend het
juiste woord te vinden voor elke kring
waartoe hij zich richtte. Zo zei hij aan een
groep academici wier woordvoerder had
herinnerd aan zijn zo veelzijdige arbeid
dat minder verscheidenheid hemzelf liever
ware geweest, omdat verscheidenheid zo
dikwijls oppervlakkigheid betekent. Zijn
hoge begaafdheid en het feit dat hij op
meer dan een terrein met succes had gewerkt, maakten hem niet blind voor het
feit dat hij eigenlijk op geen terrein aanspraak maken kon op de naam van specialist. Toch hebben tijdgenoten hem nooit
als een amateur beschouwd, noch doen dit
hedendaagse lezers van zijn werk. Hij behoorde tot de zeldzame mensen die zich
niet slechts met enorm gemak op meer dan
een terrein bewegen maar dit ook doen
met een oorspronkelijkheid die de aandacht had en misschien nog meer heeft
van vakgeleerden. Het is niet slechts zijn
stijl die na zoveel jaren boeien blijft, ook
de inhoud van veel wat hij schreef, blijft
de belangstelling trekken en er zijn onderwerpen die hij op zo voortreffelijke wijze
heeft behandeld dat hij gewaardeerd blijft,
hetzij om de klassieke vorm waarin hij zijn
denkbeelden kleedde hetzij om die denkbeelden zelf. Daarin ligt de verklaring dat
nu velerlei specialisten zich met hem bezig
houden.
Ook een oppervlakkige lezer van Newmans werk moet diens ongewone belangstelling in de geschiedenis opvallen. Kerkgeschiedenis, algemene geschiedenis, on

derwijsgeschiedenis, hagiografie, patrologie — hij heeft al deze terreinen betreden.
Wat echter is de wetenschappelijke waarde van dit element in zijn zo uitgebreid
oeuvre?
Een Amerikaanse geestelijke 1 ) , leerling van de Leuvense universiteit, is de
eerste die zich tot taak gesteld heeft deze
vraag in een proefschrift te beantwoorden.
Het is daarbij opmerkelijk dat hij om Newmans positie als historicus te bepalen, de
maatstaf aanlegt van de moderne historische wetenschap. Bedenkt men hoe jong
de laatste is, dan ligt in dit feit reeds een
hulde aan Newman. De schrijver heeft
niet slechts Newmans gedrukte werk r
ook een deel van de niet in diens standaarduitgave verschenen geschriften r
maar mede diens archief en persoonlijke,
in Birmingham bewaarde bibliotheek geraadpleegd. Zo ging hij terug op de bronnen van diens ontwikkeling als historicus
en verschafte zich licht over Newmans
tijdelijke samenwerking met de veel jongere Sir John (later Lord) Acton. Deze
samenwerking wordt wel zeer kort weergegeven, maar de aanleiding tot de scheiding van beide mannen lijkt juist geschetst.
Dat er nimmer principiële tegenstelling
heeft bestaan, kan worden aangenomen.
Waar nog over geen volledige biografie
van de in 1902 overleden John Acton
wordt beschikt, kunnen de hier gegeven
citaten uit diens brieven aanleiding tot
misverstand geven. Hier moge op twee
minder bekende feiten worden gewezen:
Newman heeft Acton in de kring van geloofsgenoten verdedigd, toen deze niet
zonder reden teken van felle tegenspraak
werd; beide mannen hebben in dit leven
als vrienden afscheid genomen, een feit
overigens dat men slechts kan opdiepen
uit een in de Times opgenomen stuk van
Actons zoon, toen diplomaat in Madrid.
Uit Newmans archief en autobiografie
r vreemd is dat de schrijver de editie
Mozley, niet de complete uitgave van Father Henry Tristram citeert — blijkt dat
deze zijn historische vorming in eerste
instantie dankte aan Charles Lloyd, hoogleraar in Oxford, later bisschop. Lloyd
koos zelf zijn leerlingen volgens het toen

I) Thomas S. Bokenkotter, Cardinal Newman as an Historian, Louvain, 1959, X en 156 pp.
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in Oxford gebruikelijke systeem. Hij was
een theoloog die zijn leerlingen naar de
bronnen bracht. Newman draagt het stem
pel van zijn invloed, zodat Lloyd wel de
geestelijke vader heten mag van Newmans
boek over de Arianen, zijn eerste, grote
historische werk.
Newman heeft dan naam gemaakt. Hij
is een goede dertig jaar oud en liberaliserend. Hij komt in contact met de crême der
Anglikanen, Hurrell Froude, John Keble
en Edward Pusey. Zijn studie neemt een
nieuwe richting. Hij wordt patroloog. De
taal der Vaders klinkt deze musicus als
muziek in de oren, maar belangrijker is dat
hij, van hen overgaande naar zestiendeen zeventiende-eeuwse schrijvers, deze met
nieuwe ogen leest. Carlyle schrijft ergens
over mensen die lezen zonder bril. Newman had glazen nodig maar geen gekleurde. Het resultaat was zijn onder grote
geestelijke spanning geschreven Essay on
Development of the Christian Doctrine.

Het is een even oorspronkelijk werk als
Charles Darwins veel later verschenen
boek over biologische ontwikkeling. Maar
voor Newman betekende dit boek het einde van zijn leven als Anglikaan. Hij is dan
op de helft van zijn lange leven; de studie
der geschiedenis heeft zijn geestelijk denken compleet omgezet. Zijn belangstelling
in geschiedenis blijft. Ver in de tachtig
verbetert hij nog zijn Athanasius en met
alle acribie verzorgt hij zijn Griekse vondsten. Bevreesd dat na zijn dood anderen
zich meester zullen maken van zijn anglikaans werk, geeft hij veel opnieuw uit,
soms met uitgebreide toelichting. Hij is een
dergenen die heeft deelgenomen aan de in
zijn tijd heroplaaiende strijd over de geschriften van ;St.-Ignatius, bisschop en
martelaar. Over de waarde van zijn werk
moeten deskundigen oordelen. Dr. Bokenkotter schijnt daarover lichtelijk te denken
omdat Lightfoot de meningen van Newman op dit punt niet weergeeft. Maar de
reden daarvan kan buiten de waarde van
Newmans werk liggen. William Cureton
schrijft in zijn Corpus Ignatianum van

1849 , in de strijd om de echtheid der Ignatiaanse brieven nog nooit een auteur te
hebben ontmoet die Pearsons werk had
geconsulteerd, terwijl Newman dit, gelijk
achteraf ieder kan controleren, twintig

18
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jaar vroeger heel zorgvuldig had gedaan.
Het zou ook onwaarschijnlijk zijn zo hij
dit niet gedaan had, omdat hij bekend
moet zijn geweest met Wake's herhaaldelijk gedrukte vertaling van de oud-christer
lijke schrijvers in de voorrede waarvan
Pearson immers ook is vermeld.
Een deel van Newmans latere historische werk zou hijzelf nimmer als wetenschappelijk hebben bestempeld. Het historisch element wordt hem dan illustratief
materiaal of stof voor vulgarisatie. Tot de
laatste rekent Dr. Bokenkotter de in Li
verpool gehouden conferenties over de
Turken. Terecht, al dient er volledigheidshalve bij gemeld dat Newman ze in Dublin
drukken liet zonder zijn naam. Pas veel
later heeft hij ze in zijn verzameld werk
opgenomen. De Historical Sketches,
Tracts Theological en University Lectu-^
res kan men moeilijk gewone vulgarisatie
noemen. De uitgebreide inleiding op de
vertaling van Fleury, de onder zijn leiding
verschenen levens van Engelse heiligen,
de critische aantekeningen op de vroeger
door Gibbon zelf nog apart verdedigde,
als antichristelijk beschouwde hoofdstukken uit diens Roman Empire, verraden een
kennis en inzicht die Newman ook als historicus nog moeilijk onder de amateurs
kunnen plaatsen. Dr. Bokenkotter komt
dan ook tot de conclusie dat de kardinaal
werkelijk waarde heeft als historicus, zich
fundamentele eisen der kritisch historische
methode had eigen gemaakt en een achtenswaardige positie verdient onder de
kenners der oud-christelijke geschiedenis
van de vorige eeuw.
De conclusies klinken gematigd maar
zijn van betekenis, omdat de schrijver nog
eens zelfstandig een onderzoek heeft ingesteld naar de waarde van het historisch
element in een tweede opstel over wonderen, dat Newman in zijn Anglikaanse tijd
schreef. Het opstel is bekend geworden
door de vooral daarop uitgeoefende felle
kritiek van Edwin A. Abbott. Dit geschiedde vlak na Newmans overlijden, zodat deze zich niet meer weren kon, doch
Abbott werd door anderen, zo de vrij zinnige Hutton, buiten gevecht gesteld. Voor
Nederlanders is de zaak inzover van enig
belang omdat Abbott figureerde in de heftige polemiek die de hoogleraren Bolland
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en Schaepman met elkaar voerden. De
laatste wist niet hoeveel meer gelijk hij
had dan hijzelf vermoedde. Vandaag kennen de meesten Abbott slechts via Abbé
Bremond en deze laatste lijkt ook Gun.ning, de schrijver van het grote Newman^leven, te hebben beïnvloed. Dr. Bokenkotter heeft nu nog eens aangetoond dat het
met Newmans historisch inzicht beter geschapen stond dan Abbott beweerde en
Gunning geloofde. De eigenlijke betekenis
van dit opstel van Newman ligt overigens
in de filosofische sfeer. Als godsdienstpsycholoog bezigde hij historisch materiaal slechts om Hume's aprioristische kritiek op het wonder te breken. Het was de

vrijzinnige Ierse professor Lecky die in
zijn Rise of Rationalism de betekenis doorzag van Newmans verweer, dertig jaar
voor Abbott op het toneel verscheen.
De tijd zet ieder op zijn plaats. Charles
Kingsley beging een dwaasheid, toen hij
in de zestiger jaren zo roekeloos Newman
uitdaagde, maar het lijkt waanzin dat Abbott op precies hetzelfde punt tientallen
jaren later de aanval herhaalde. Kingsley's
naam leeft vooral voort omdat hij de Apo
logia uitlokte. Maar vermits Newman zelf
niet meer antwoorden kon op Abbott,
weet niemand meer wie de Londense
leraar was.
P. Kasteel

Boekbespreking
GODSDIENST
ROBBERS, S.J., Dr. H., Antieke wijsgerige opvattingen in het christelijk denkleven. .-- Romen i5 Zonen, Uitg., Roer-

mond en Maaseik, 1959, 163 pp., f 16,50.
Het probleem van het opnemen of ver-

werpen der griekse wijsbegeerte in christelijke filosofie en theologie is de laatste
jaren bijzonder actueel. Helaas wordt
hieroverdoor niet-kenners van de geschiedenis der filosofie vaak op zeer
ondeskundige wijze gesproken en ge-

schreven. Daarom was het een uitstekend
idee van de auteur een boek te ontwerpen waarin de ontmoeting van ,,Jeruza-

lem" en „Athene" zou worden geschetst,
hoeveel er nieuw is bij de christelijke
denkers,hoeveel zij -benutten van het
„heidense" denken. Duidelijk wordt aan~
getoond, dat „oud en nieuw niet onver
bonden naast elkaar staan, en het woord
synthese-filosofie een te ongunstige, te onvolledige benaming moet heten" (p. 107) .
Dit gebeurt n.a.v. acht themata: Platonisme, Aristotelisme, Stoicisme, Participatie, Illuminatie, Ziel-Lichaamsverhou-ding, Natuurlijke theologie, Zijns-opvat-^
ting. De schr. gaat overeenkomstig zijn
opzet vooral refererend tewerk, toont een
buitengewone belezenheid en weet zo op
zeer heldere endeskundige wijze zijn
thesis waar te maken. Wellicht dat deze
nog aan helderheid zou hebben gewon
nen, wanneer nog meer expliciet was in-

,

gegaan op het thema mythos-logos, godsdienst-filosofie en zodoende ook het
bijbelse denken nog meer aandacht zou
hebben gekregen. Deze wens geeft echter
alleen aan hoe waardevol het gebodene
is, niet slechts voor filosofen en theologen, maar voor allen die zich voor dit
onderwerp interesseren. Voor de overigens goed verzorgde uitgave zouden wij
persoonlijk een grotere drukletter en
duidelijker inhoudsopgave hebben gewenst. J. H. Nota

RIJK, C. A., Bezinning op bijbelse grond.
r-- De Toorts, Haarlem; Heideland, Hasr
selt, 1959, 240 pp., geïll., geb. Fr. 140.
Met aandrang vraagt het grote publiek
naar boeken die het introduceren in het
mysterie van de H. Schrift. Nu is het
schrijven van dergelijke werken een niet
zo eenvoudige opdracht, en wel om twee
redenen: de semietische denkwereld van
de Bijbel is ons, Westerlingen, vreemd; en
bovendien zijn wij, christenen, zelf te weinig vertrouwd met de religieuze boodschap van de H. Schrift. Juist deze tweevoudige moeilijkheid weet Prof. Rijk te
ondervangen. Zijn waardevol boek is een
„bezinning op bijbelse grond": uitgangspunt voor zijn beschouwingen zijn de concrete ervaringen die hij op palestijnse bodem mocht opdoen en die ons als vanzelf
in het bijbelse milieu inleiden. Vervolgens
heeft schr. bepaalde thema's uit de Bijbel
(zoals de uitverkiezing, het Land, de ar-
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men, Jerusalem, enz.) in hun ontwikkeling
binnen de heilsgeschiedenis geschetst, en
hun uiteindelijke vervulling in de persoon
van Jesus met teksten uit beide Testamenten geïllustreerd. De beste stukken uit het
boek zijn die welke vanuit een persoonlijr
ke beleving werden geschreven (b.v. de
tocht door de woestijn op blz. 30, of het
laatste hfdst. over de nog steeds actuele
rol van het Joodse volk in de heilsgeschiedenis). Het boek is vlot geschreven. Misschien iets te vlot, te gemakkelijk. De bezinning ontaardt wel eens in een gemoedelijk praatje, waarbij over een bepaald onderwerp de meest uiteenlopende beschour
wingen worden ten beste gegeven. De
aangehaalde bronnen zijn alle aan te bevelen, maar o.i. werd het aangewende materiaal niet persoonlijk genoeg verwerkt en
organisch gestructureerd. Niettemin blijft
het boek een aantrekkelijk geschreven inleiding tot het lezen van de H. Schrift en
tot het dieper doordringen in haar religieuze boodschap. J.-M. Tison
LAM MENS, Joannes, o.c.d., Wakend
voor God. Een boek over de Karmel. —
Heideland, Hasselt, Publikatie Bergbron,
Gent, 1960, 112 pp., geïll., 35 Fr,
Dit boekje „voor de jeugd die nog stil
kan zijn", is aantrekkelijk door zijn prestatie en door zijn humor. Het draait de
jongelui geen rad voor de ogen, maar
het zet hun zonder nadrukkelijkheid uiteen waar het in de Karmel om gaat. Een
man die gelukkig is in zijn roeping, vertelt over de levenswijze en de spiritualiteit van zijn orde. En zijn blijmoedig verhaal maakt stil. J. De Roeck
BOUYER, Louis, Histoire de la spiritualité chrétienne, tome I, La spiritualité du
Nouveau Testament et des Pères.
Aubier, Parijs, 1960, 640 pp., NF. 19,80.
Wie zich met de studie van de spiritualiteit inlaat, weet dat het vierdelige standaardwerk van P. Pourrat, La spiritualité chrétienne stilaan verouderd aandoet.
Onder leiding van P. L. Bouyer verschijnt thans een nieuwe geschiedenis in
drie delen. Het eerste heeft de dynamische Oratoriaan voor eigen rekening
genomen. Het is bijna niet te begrijpen
hoe één man alleen zulk een werk heeft
aangedurfd. Met zeer veel brio, niet zonder een tikje voortvarendheid, beschrijft
hij de ingewikkelde geschiedenis van de
aanvangstijd tot Leo de Grote: alleen
aan het oude en nieuwe Testament worden reeds een tweehonderd bladzijden
gewijd (een derde in dit eerste boek) .
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Daarin wordt het eigene van de christelijke spiritualiteit vastgelegd, met integratie van het semietische erfgoed uit
het Oude Verbond, Het tweede gedeelte
behandelt de patristiek met de grote religieuze problemen uit deze eerste eeuwen:
gnose, monastisch leven, mystiek, liturgie
en catechese. Vele verouderde gezichtspunten worden met veel vakmanschap,
soms ietwat te nadrukkelijk polemisch
afgebroken. Origenes en Evagrios worden meer in de katholieke ortodoxie betrokken dan vroeger het geval was, en
ook pseudo-Dionysius krijgt ~ terecht?
een groter rol toegewezen als theoreticus van de christelijke mystiek.
J. Vanneste
r--

POULET, Ch., Histoire de l'Eglise.
Nouvelle édition revue et mise à jour par
Dom Louis Gaillard. 2 dln. — Beauches
ne, Parijs, 1959 1960, 305 en 447 blz.
De gunstig bekende tweedelige kerkgeschiedenis van Dom Poulet, verschenen
in 1926, werd in deze uitgave lichtelijk
bijgewerkt 'door Dom Gaillard en in een
iets groter formaat en beter papier uitgegeven. Zij munt uit door klaarheid,
overzichtelijke indeling en een evenwichtig verdelen van de stof over de hoofdstukken. Ten behoeve van Franse lezers
heeft de bewerker vooraan bij elk hoofdstuk een beknopte kritische bibliografie
van hoofdzakelijk Franse boeken ingelast; dit brengt dan mee dat b.v. voor het
concilie van Florence, de enige wetenschappelijke studie: The council of Florence van Jos. Gul ontbreekt, en dat de
enige degelijke geschiedenis van het
Trents concilie: Geschichte des Konzils
von Trient van H. Jedin, niet vermeld is,
terwijl de auteur het oppervlakkige boek
van Cristiani hierover durft noemen „la
meilleure synLhèse". Dom Gaillard heeft
slechts weinige hoofdstukken herzien, gelukkig die over Photius en Luther, enkele
laten wegvallen, zoals over de sacramenr
ten en de ketterijen in de primitieve kerk,
maar het overgrote deel van de tekst
ongewijzigd gelaten. Zeker zou een kerkhistoricus over de inquisitie, het geval
Galileï, de Chinese riten, enz. nu anders
schrijven dan Dom Poulet het vijfendertig jaar geleden deed. Dit stelt dan de
principiële vraag of een handboek van
geschiedenis, dat meer dan dertig jaar
oud is, niet grondig moet herzien worden, liever dan hier of daar eventjes bijgevijld. Zoals ook Daniel-Rops deed,
wijdt dit boek, in de latere eeuwen, aan
Frankrijk een zeer groot aantal bladzijden, Zo biedt deze middelgrote kerk,
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geschiedenis aan de Franssprekende
katholieken een overzichtelijk, betrouw
baar, wel wat braaf exposé over het verleden van de katholieke kerk. Lijsten van
pausen en vorsten, een beknopt register
en een uitvoerige bladwijzer achteraan
zijn zeer nuttig, maar jammer ontbreken
platen en, wat erger is, kaarten. Volgend
jaar verschijnt als aanvulling een fascikel
over de 20e eeuw. M. Dierickx
HOPPENOT, M. Ph., Vers le Royaume
(Foi Vivante) . — Ed. du Cerf, Parijs,
1960, 352 pp., NF. 9,90.
Mevrouw Hoppenot, stichtster en voorzitster van het in 1938 te Parijs opgerichte
„Groupement Diocésain d'Action Catholique Féminine" heeft na twintig jaar haar
voornaamste richtlijnen en toespraken tot
de beweging gebundeld, samen met een
aantal meer persoonlijke beschouwingen
en gebeden. De beweging richt zich vooral
tot de gegoede burgerij. Centraal is dan
ook het thema van de armoede: niet zozeer
als onthechting van het materieel bezit,
maar eerder het prijsgeven van de bezittersmentaliteit, het conservatisme en f arir
zeïsme op elk gebied, de manie der verzekering die voor de „bourgeois" zo karakteristiek is. Religieus vooral wil het leren
Christus niet te willen bezitten, maar zich
door Hem in bezit te laten nemen. Woordgegoochel en frase, het euvel van al te
veel K.A.-literatuur, zijn aan dit boek volkomen vreemd; eenvoud, onverbiddelijke
luciditeit en religieuze echtheid maken het
tot een waardevolle leidraad voor al wie
met het apostolaat bij de „bezittende klasse" te maken heeft. L. Monden
DEWAILLY, L. M., O.P., Envoyés du
Père. Mission et Apostolicité. — Editions
de 1'Orante, Parijs, 1960, 158 pp.
Sch. publiceert hier drie vroeger reeds
verschenen artikelen, die als het ware
een geheel vormen en niet zonder belang
zijn voor de theologie en het apostolaat.
Ook leken zullen de grote lijnen van deze
uiteenzetting kunnen volgen en er nut bij
hebben de bepaling van de missio, de
zending beter te begrijpen en deze in verband te brengen met 'de apost:oliciteit van
de Kerk. De derde studie geeft -de geschiedenis van het woord „Apostolicus"
en van zijn steeds ruimer wordende betekenis. Zeer interessant voor de semantiek is het gebruik van het woord in betrekking met de Kerk van Rome en in
het middeleeuws begrip van de „Vita
apostolica". J. Beyer

DOHEN Dorothy, Vertus du chrétien
dans le monde, trad. A. M. Roguet (Coll.
L'Eau Vive) . --- Edit. de Cerf, Parijs,
1960, 163 pp., NF. 4,20.
A. M. Roguet O.P. die ons D. Day in
1953 reeds voorstelde in de vertaling van
haar eerste uitnemende werkje „Vocation
to love", als de hoofdredactrice van het
Amerikaanse tijdschrift „Integrity" zorgde opnieuw voor een voortreffelijke vertaling van het tweede boekje van haar
hand „Journey to Bethleem", London,
1958. Zij weet de lezer weerom mee te
slepen in de levensechter zó moeilijk
te betreden en te beleven r geestelijke
wereld van de katholieke leek, niet alleen
bij wijze van fijn-gekruide veraanschouwelijking, maar tevens met een onweerstaanbare aantrekkingskracht, die uitgaat
van een persoonlijke God-beleefde innigheid, waarin alles doortrokken wordt van
Gods Liefde. Zo voert zij ons mee, tot
in het hart van ónze haard én van „alle"
haarden, hethart van de Kerk, waarheen
„alle" christenen van vandaag gelokt
worden, door het charisma van de
„kleine" ,,helden-weg" van Teresia van
Lisieux, en van haar „simplicitié
d'amour". H. Delva
BUSENBENDER, W., Auf ein Wort.
,-- J. Knecht, Frankfurt, 1960, 142 pp.,
geb. DM. 6,50.
Rond de 'thema's geloof, hoop en liefde,
natuur en genade, doen en zijn, sacramenten en gebed, heeft Busenbender een
aantal aforismen gegroepeerd, die het
waarachtig christelijke scherp willen afbakenen tegenover elke pseudo-christelijkheid. Het aforisme is een moeilijk te
beoefenen literair genre: meestal is het
kaf veel aanzienlijker dan het koren, Ook
bij B. is er heel wat kaf van te goedkope
woordspelingen en verkapte gemeenplaatsen aanwezig. Maar de proportie
van rake uitspraken, scherpe diagnosen
en bezonken christelijke wijsheid reikt
ongetwijfeld boven het gemiddelde en
maakt dit boekje tot een waardevol sti-mulant voor overweging en prediking.
L. Monden
Dix années de travail catéchétique dans
de monde au service de la formation
religieuse de 1'enfance, --- Edit. de Fleur
rus, Parijs, 1960, 504 pp.
Onder leiding van F. Coudreau, Franse
specialist in catechetische problemen,
publiceert het Bureau International Catholique de lEnfance -deze bundel studies
over 10 jaar catechetische arbeid in de
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verschillende continenten. Afzonderlijk
worden de voornaamste landen of -groen
pen van landen behandeld. Vooral de
realisaties in de LI.S.A., in Ierland en in
België worden uitvoerig behandeld. Een
onmisbare documentatie voor al wie bij
het catechetisch werk betrokken is.
J. Kerkhofs
RAHNER, Hugo en Karl, Bezinning en
gebed. Vert. door J. P. M. van der Does
pr. — Lannoo, Tielt/Den Haag, 1960,
96 pp., ing. 38 Fr., geb. 62 Fr.
De Gebete der Einkehr die hier in vertaling worden aangeboden, werden oorspronkelijk opgesteld om 's avonds tijdens
een aanbidding van het Allerheiligste
gezegd te worden. Komen zij misschien
alleen binnen het kader van een groepsretraite onder de leiding van de paters
Rahner volop tot hun recht, ook daarbuiten kunnen zij ongetwijfeld met vrucht
gebruikt worden voor persoonlijk of gemeenschappelijk gebed. J. De Roeck
MULLER, Dr. Aloïs, De Kerk voorwerp
en grondslag van ons geloof. — 108 pp.,
f 2,90, Fr. 48.
MULLER, Dr. Aloïs, Maria's plaats in
ons geloofsleven. — 104 pp., f 2,90, Fr. 48.
FEZENMAYER, Gebhard, O.F.M. Cap.,
Uw gesprek met God. — Romen 6 Zonen,
Roermond, 1960, 136 pp., f 2,90, Fr, 48.
Drie smaakvol uitgegeven uit het Duits
vertaal-de boekjes die de lezer goede
geestelijke lectuur bieden. Zij stellen aan
die lezer geen al te hoge eisen en instrueren op frisse, boeiende wijze over
De Kerk, -de Moeder Gods en het gesprek
met God. De drie onderwerpen zijn alle
van grote actualiteit, de twee eerste meer
in de algemeen ideologische orde; het
derde raakt ieder persoonlijk, doordat de
auteur iedereen tot de juiste, troostende
en vruchtbare gebedswijze tracht in te
leiden. P. van Alkemade
,

Le róle de la religieuse dans 1'Eglise.
Coll. Problèmes de la Religieuse d'aujourd'hui, Ed, du Cerf. Parijs, 1960,
204 pp.
Dit verzamelwerk geeft de referaten
welke gehouden werden op het derde
nationaal Congres voor priesters-zielzorgers van kloosterzusters in Frankrijk.
Alle referaten beklemtonen .het ecclesiaal
karakter van het kloosterleven: de toewijding aan God is toewijding aan de
zielen in de Kerk; ze is steeds apostolisch
gericht, ook in het streng monachaal
leven. In het tweede, meer praktische
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deel van dit werk wordt de nadruk gelegd op de apostolische draagwijdte van
de zelfheiliging en wordt een betere
samenwerking met priester en leek in het
apostolaat voorgehouden. J. Beyer
LO'MBARDI, Riccardo, Dreifach ist der
Weg gewiesen. — Pustet, Regensburg,
1960, 196 pp., ing. DM. 6,50.
Na elf uitgaven in het Italiaans en in
andere talen verscheen deze verzameling
radio-preken van de bekende Italiaanse
volksmissionaris nu ook in Duitse vertaling. J. Kerkhofs
LITERATUUR
WESTERLINCK, Albert, Wandelen al
peinzend. — Davidsfonds, Leuven, 1960,
283 pp., gen. Fr. 86.
Dat deze waardevolle opstellen in de
Keurreeks werden opgenomen moet luide
worden toegejuicht. Zij kunnen de kri•
tische zin van de Vlaamse lezer alleen
maar bevorderen. Van de andere kant
hopen wij dat dit geen laatste en definitieve uitgave betekent. Deze opstellen
verdienen een publikatie die ook gemakkelijk in het Noorden doordringt. Onder
de titel „Problemen" komen achtereenvolgens de katholieke roman, het cultuurflamingantisme en de rol van de literatuur in het schoolhumanisme ter sprake;
de titel „Figuren" presenteert een galerij
portretten van grote Vlamingen, van Gezelle tot Walschap. Ondanks een schijnbare diversiteit van onderwerpen krijgt
de lezer de indruk dat de opstellen vele
varianten van één fundamenteel thema
zijn. Dit thema kan misschien als volgt
worden omschreven: op zoek naar de
(christelijke) mens in vijftig jaar Vlaams
literair en cultureel leven. Met zijn gewaardeerde taalvaardigheid geeft A.W.
ons de vrucht van jaren overdenking. Het
meest geëngageerde essay uit deze bundel is wellicht de visie op Paul van Ostaijen. M. De Wachter
VEEN, Adriaan van der, Doen alsof, —
Querido, Amsterdam, 191 pp., 1960,
f 7,90.
Adriaan van -der Veen is niet bijster gelukkig geweest met de keuze van zijn stof
voor de roman „Doen alsof". Het verhaal mist natuurlijkheid en leven en is
voelbaar door een zeer intellectueel
auteur gecomponeerd. Het is vervelend
en onwaarschijnlijk. Welk ook maar half
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normaal meisje raakt te middernacht
alleen in een obscuur kroegje, de eerste
dag de beste al, in de macht van een
groepje boeven? Alles speelt zich af
onder uiterst goor gezelschap, homo's,
nachtclubs etc. etc. De auteur is een nogal vrijpostig heer, die geen blad voor de
mond neemt, waar het over bedscènes
gaat. Het is jammer dat een talent als
dat van Adr, van -der Veen zo gemakkelijk afglijdt naar het ondermenselijke
en zich verliest in psychologie en psyr
chopathologie. J. van Heugten
BERNLEF, J., Stenen spoelen. — Querido, Amsterdam, 1960, 105 pp., f 4,50
De auteur van dit boekje heeft een tijd
in Zweden doorgebracht, blijkbaar op het
platteland. Hij geeft zijn ervaringen van
en zijn kijk opdeze plattelandsbevolking
weer in een tiental verhalen, die te weinig pointe bezitten om als shortstories
door te gaan en te weinig in elkaar gevlochten zijn om als geheel te boeien.
J. v. H.
DHOMME, S., La mise en scène d'Antoine â Brecht. , F. Nathan, Parijs, 1959,
350 pp., 16 pl., NF. 9,80.
Een half historische-, half betogende studie
die 'n integraal overzicht belooft te geven
van de regie-evolutie, doch zich hoofdzakelijk beperkt tot het Franse aandeel.
Tijdens het naturalisme (Antoine, Stanisr
lavskij) treedt de regisseur voor het eerst
autonoom op, maar met het symbolisme
komen theoretici op de voorgrond (Appia,
Craig) die de regie van het tendenzieuze
naar het louter esthetische vlak optillen

(Copeau, Gémier). Alleenheersend wordt
de regie tijdens de Cartel-hegemonie (Dul..
lin, Jouvet, Baty, Pitoëf f) , maar deze esthetiserende overdaad leidt tot bezinning
over wezen en waarde van de acteur, over
de kern van het dramatisch gebeuren, over
de bestaansreden van het verschijnsel theater. Kortstondige opflakkeringen van het
nu dynamische estheticisme (Artaud, Barrault) brengen als reactie en resultaat een
internationaal peilen naar synthese in de
sociologisch gefundeerde communauteit
(Brecht, Vilar) . De epigram-stijl van dit
boek werkt irriterend. De thesis van de
auteur luidt: de regie is uit de literatuur
geboren, heeft langen tijd zelfstandig gewerkt, maar wordt thans door de avantgardisten opnieuw functioneel ingebouwd
in de dramatische tekst. Deze stelling
wordt echter verzwakt door het feit dat de
auteur een veel te grote plaats geeft aan
de Brechttheorie, waarvan niet de drama-

tische of scenische waarde wordt beklemtoond, doch uitsluitend de ideologische.
Het feit dat in bijna alle citaten fouten
voorkomen is niet geëigend om ons vertrouwen in de autoriteit van S. te versterken. C. Tindemans
ECKERMANN, Johann Peter, Gespráche mit Goethe. Nach dem ersten
Druck, dem Originalmanuskript des dritten Teils und Eckermanns handschriftlichem Nachlass hrsg. v. Prof. Dr, H. H.
Houben. — F. A. Brockhausen, Wiesbaden, 1959, 831 pp., 146 buitentekst
afb., geb. DM 25,80.
Het gezag en de populariteit van de
trouwe Eckermann, wiens boek een van
de meest gelezene van Duitsland was,
waren in de laatste generatie erg getaand. De interne kritiek had immers de
onbetrouwbaarheid van twee derde -der
gesprekken bewezen. Vreemd genoeg
was het deze kritiek daarbij ontgaan dat
ze de schrijver, mèt een verlangen naar
succes desnoods door vervalsing, een
creatief talent toeschreef, dat ver boven
zijn „bieder" maar beperkt karakter en
boven zijn ander werk uitstak. Eens te
meer schijnt de interne kritiek haar doel
te zijn voorbijgeschoten en haar waarschijnlijkheid voor de werkelijkheid te
hebben gehouden. Sinds de betreurde
prof. Houben de notaboekjes van E. terugvond, waarin deze in 't kort de gesprekken noteerde naast de andere dingen van iedere dag, met daartussen lange
perioden van depressie of onlust, waarin
hij te lui was voor uitvoerige aanteken
ningen, blijkt niet alleen de volledige betrouwbaarheid der gesprekken, maar ook
dat zeer veel niet werd opgenomen, nl.
wanneer E. over onvoldoende nota's beschikte, of vreesde het gesprek niet juist
te kunnen weergeven. Nooit heeft hij op
eigen herinnering „gebrodeer^d", en hetgeen hij redigeerde, werd meestal door
Goethe nagelezen (cfr. Goethes eigen
,dagelijkse nota's) . Heeft E. zelf later
misschien zijn perioden van slapheid in
het noteren betreurd, wij doen het zeker,
ook al ware het werk nog omvangrijker
geworden. In alle geval blijkt, dat hij

liever lange maanden overslaat, dan on
voldoende nota's bij te werken. Wel
heeft hij chronologisch uiteenliggende
gesprekken om thematische of zelfs typografische redenen samengevoegd. Dit
lijkt ons echter een onbelangrijk euvel,
dat de waarde van het getuigenis niet
schaadt. Het meer dan 100 p. lange kritische nawoord van Houben vormt een
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eminente handleiding voor de lezing. Een
uitstekend, zeer uitvoerig register maakt
deze uitgave dubbel bruikbaar.
A. Deblaere
LASKER-SCHELER, Else, Gedichte
1902 ---1943. — Kösel-Verlag, München,

(1959) , 440 pp., geb. DM 19,80.
LANGGASSER, Elisabeth, Gedichte. —
Claassen Verlag, Hamburg, (1959) ,
230 pp., geb.
De eindelijk in één band verzamelde
dichtwerken van Duitsland's grootste
dichteressen dezer eerste halve eeuw, zal
niet alleen Duitsland maar heel de literaire wereld welkom zijn. Voor velen is,
zoals voor Benn, Lasker-Schi ler de
grootste dichteres. Haar poëzie treft im
mers meer, maakt groter indruk, enkele
beelden vergeet men nooit; entoch verzwakt o.i. de magische bekoring ervan
bij langere vertrouwdheid. De werkelijke
betovering van deze poëzie komt van
haar unieke synthese tussen het stemmingsgehalte van het Duitse en de hartstocht van een joodse beleving, in zinnen
lijkheid, verworpenheid, gebed, steeds
omgezet in oosterse beeldenkracht. r
Langgâsser is klassieker. Voor wie niet
met het christelijke mysterie vertrouwd
is (helaas ook vele katholieken) , zijn
haar gedichten gedachtenlyriek: te ingewikkeld abstract. Zij wilde echter een
christelijk naturalisme, intense natuurbeleving, innerlijk gelouterd en herschapen
door de genade. Niet altijd is het dualisme overwonnen in een totale nieuwe eenheid: de roeping van de hele mensheid
-

-

en haar hele geschiedenis volstaan er im~

mers niet voor. De moeilijkheid van deze
poëzie komt voor een christen niet van
haar gedachten, maar de beelden of concrete gestalten zijn zo dicht opeengesta-^
peld, dat zij, in plaats van elkaar de ben
leving aan te vullen, elkaar veeleer verdringen, zodat geen enkel in zijn volheid
kan worden ,,mee-voltrokken", doch
slechts even opgeroepen wordt: vandaar
de indruk van abstractie. Om zich van
een beeld helemaal te doordringen, moet
men het door herhaling op zich laten inwerken, zoals b.v. ook in liturgische zangen gebeurt, A. Deblaere

HOFFMANN, E. T. A., Seltsame Leiden
eines Theaterdirektors. Klein Zaches.
Poetische Werke, Bd. 4. — W. de Gruyter Ei Co, Berlijn, 1958, 223 pp., geb.
DM 16.
Is de dialoog over het theater zeer interessant voor de studie van Hoffmann
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en de romantiek, daar hij vol ironische
onthechting zijn ervaringen weergeeft; de
humor is naar onze smaak te dik opge
legd en de gedachtegang te omslachtig
om een modern lezer te boeien. Heel
anders het lange moderne sprookje
Klein Zaches: een meesterwerk met
merkwaardige dosering van fascinatie,
afschuw, karikatuur en genegenheid, zo
scherp en feilloos concreet als een droom,
zonder moraliteit en toch in zijn geheel
een satire op de wereld van gewichtige
professoren en rationalisten. De uitgave
is zeer verzorgd. A. Deblaere
ALLER, Annemarie, Landschaft der Dichter. , Sachsen-.Verlag, Dresden, 1960,
544 pp., geb. D.M. 10.50.
Een verzameling van natuurbeschrijvingen, samengelezen uit het werk van Duitse literatoren van alle tijden: van Walther von der Vogelweide tot Bert Brecht.
De keuze was blijkbaar gebonden aan
normen die niets gemeen hebben met po
ëtische waarden, wel met politieke en andere standpunten, zodat de bloemlezing
niet representatief kan heten, tenzij voor
auteurs wier ideologie met die van de
uitgeef ster strookt. Wanneer men deze
ongelukkige vooringenomenheid terzijde
laat, kan men niets dan lof over hebben
voor de meesterlijke behandeling van het
materiaal. De natuur, het leven der natuurelementen, de mens in de natuur zijn
thema's die herhaaldelijk naar voren komen en in alle toonaarden worden be-speeld. Ondanks zijn beperktheid verdient
het boek een ruime lezerskring.
M. De Wachter
SIMON, Pierre-Henri, Théatre et d'estin.
La signification -de la renaissance drama.tique en France au XXe siècle. — Libr.
Armand Colin, Parijs, (1959) , 224 pp.
Acht lessen over het moderne theater,
1958~59 gegeven in het Instiltut d'Etudes Politiques de Parijs. De eerste handelt over de eigen waarden van het thea.
ter, de evolutie van de dramatische stijl
sinds 1900, grote acteurs en theaterlei
ders. Daarna volgen essays over afzonderlijke schrijvers, telkens met een titel
die de kern van het betoog samenvat: de
tragi-komedie van Claudel; het poëtisch
licht bij Giraudoux; de mislukking van
de liefde bij Mauriac en Montherlant;
het angstige atheïsme bij Salacrou;
Anouilh en de reinheid; de „andere" in
Sartre's werk; Camus en -de gerechtigheid. J. Dax
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BERNANOS, Georges, Dialogues des
Carmélites. Etude et analyse par Joseph
Boly o.s.c. — Les Editions de l'Ecole,
Parijs, 1960, 134 pp.
Deze geïllustreerde handleiding kan veel
dienst bewijzen bij de studie van de tekst
van Bernanos en. bij de bespreking van
toneel, opera en film die op deze tekst
steunen. De schrijver ontleedt het ontstaan van het werk, de dramatische
structuur van personages en themata, de
taal en de stijl. Hij plaatst het in het geheel van Bernanos' oeuvre en vergelijkt
het met de novelle van Gertrud von Le
Fort en met de historische gebeurtenissen
che er aan ten grondslag liggen. Op het
einde van het boekje wordt een goede
bibliografie aangegeven en worden een
aantal vragen geformuleerd die de studie
kunnen stimuleren. Bruikbaar voor leraren en studenten. J. de Roeck

GESCHIEDENIS
VICTOR, Mr. René, Schets ener Geschiedenis van de Vlaamse Conferentie
der Balie van Antwerpen, 1885.1960. --De Vlijt, Antwerpen, 1960, 613 pp.
Een schets, zo noemt Mr. René Victor
dit boek van meer dan 600 bladzijden,
dat verscheen bij het 75-jarig jubileum
van de Vlaamse Conferentie der Balie
van. Antwerpen, en van het leven en
werk van deze vereniging een met monnikenijver uitgeplozen en met liefde geschreven voorstelling geeft. Aan het slot
van zijn inleiding drukt de auteur de
bescheiden hoop uit dat er buiten de
Antwerpse balie nog „enkele belangstellenden" voor deze „schets" zouden te
vinden zijn. Vanzelfsprekend, en bij
„enkelen" zal het wel niet blijven. Want
deze studie, welke Mr. Victor „een
microcosmos van de belgische politiek
en van de Vlaamse beweging" noemt, is
een merkwaardige verrijking van onze
historiografie. Men kan afgeschrikt worden door de omvang van het boek en
door de bladzijden-lange, dorre opsom
mingen van voordrachten en dgl. Maar
wie zich daar door heen werkt, stuit
telkens weer op vele, mooie bladzijden,
waarin de grote figuren uit ons politiek
verleden levendig geschetst worden in
het joviaal en romantisch milieu van de
Antwerpse balie, en daar een directheid
krijgen die men zelden meer in een historisch werk aantreft. K. Van Isacker

BUCHHEIM, H., Edith EUCKENERDSIEK, G. BLICHHEIT, H. G.
ADLER, Der Fiihrer ins Nichts. — Eine
Diagnose Adolf Hitlers. — Grote's Ver.lagsbuchhandlung, Rastatt in Baden,
1960, 88 blz., gekant., DM 4.80, geb.
DM 6.80.
Nu de Duitsers door het W irtscha ftswunder en de dwaze denazificering-spolitiek te gemakkelijk de satanische Hitler
en de onmenselijkheden van het Dritte
Reich vergeten, zond de Keulse radio op
7 en 8 november 1959 vier lezingen over
Hitler uit, die in dit boek gebundeld
werden. H. Buchheim schildert Hitler als
een politicus die zuivere machtspolitiek
dreef, Edith Eucken~Erdsiek Hitler als
ideoloog met demonische tendensen, G.
Buchheit Hitler als generaal, die door het
wensdenken de toestand nooit kon overzien, terwijl Adler, dank zij vele citaten
uit Hitlers geschriften en redevoeringen,
de persoon van de Führer als een materialist -en valse messias op schokkende
wijze ten voeten uit tekent..
M. Dierickx
Historia Mundi
Ein Hand-bush der Weltgeschichte in
zehn 'Bânden, begründet von Fr. KERK.
Band IX: Aufkliirung and Revolution.
Francke-Verlag, Bern, München, 1960,
560 blz., 3 krtn., geb., Zw.F. 29.80.
Aangezien het achtste deel uitsluitend
handelde over de niet-Europese continen-ten tot 1815, sluit dit 9e deel aan bij het
7e. Velen zullen met verbazing constateren dat een geheel deel wordt gewijd
aan de periode 1715~ 1815, terwijl het
tiende en laatste deel de 19e en de
20e eeuw zal bestrijken. Na lezing van dit
belangrijk deel ervaart men van hoeveel
invloed de Aufklârung en de revolutie
voor de totstandkoming en de ontwikkeling van onze hedendaagse wereld zijn
geweest. Niet alleen hebben zij de liber
rale en nationale stromingen verwerkt die
heel de 19e eeuw beheersen en tot op
onze tijden krachtig 'doorwerken, en
tevens, vooral in Engeland, de industriële omwenteling ingezet, die onze
wereld in een goede eeuw meer deed
veranderen dan in de 60 voorafgaande
eeuwen is gebeurd, maar ook hebben zij
de huidige cultuurtalen gevormd en de
landbouw en geneeskunde, de economie
enhandel, het opvoedingssysteem en de
rechtsverhoudingen in nieuwe banen geleid. Enkele hoofdstukken behandelen
algemene kwesties, zoals de Aufkiárung,
de maatschappelijke en economische ver-
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anderingen, de verlichte despoten, de
buitenlandse politiek, de romantiek, enz.,
maar de meeste hoofdstukken zijn gewijd
aan de ontwikkeling van de landen afzonderlijk; aangezien Portugal en de drie
Skandinavische landen behandeld worden, betreuren wij dat de Verenigde Provinciën en eveneens de Zuidelijke Nederlanden gepasseerd worden. Noteren wij
nog dat de U.S.A. en de onafhankelijkheidsoorlogen van Zuid-Amerika in dit
deel werden opgenomen. De degelijke
behandeling door specialisten, de vernieuwde inzichten, de klare voorstelling
en de geopende perspectieven op de volgende periode maken van dit boek een
kostbaar bezit. Ten slotte bewijzen de
30 bladzijden systematisch geordende
bibliografie en de personen-, plaats-,
namen- en zaakregisters veel dienst. Met
spanning zien wij uit naar het laatste
deel, de bekroning van deze merkwaardige wereldgeschiedenis. M. Dierickx
GROTE, Adolf, Unangenehme Geschichtstatsachen. , Zur Revision des
neueren deutschen Geschichtsbildes. r
Glock und Lutz Verlag, Neurenberg,
1960, 176 blz.
Dit twintigtal gebundelde artikelen is met
een zekere heftigheid geschreven. De
auteur is erover ontsteld dat de afschuw
voor het Hitlerregime en zijn schanddaden het Duitse volk in zijn diepste
lagen niet beroert. Daarom wil deze historicus zijn Duitse mede-historici ertoe
aanzetten de kennis van het Duitse verleden aan een grondige revisie te onderwerpen en de Unangenehme Geschichtstatsachen de schoolgaande jeugd en de
Duitse burger mee te delen. In 1740 zette
Frederik II een trieste traditie in door
zonder de minste juridische grond Silesië
te bezetten; hij was tevens in 1772 de
heilloze bewerker van de verdeling van
Polen. Bismarck vooral krijgt het erg te
verduren, niet ten onrechte. Door schending van de grondwet in 1862, door drie
uitgelokte oorlogen in 1864,--1870 vestigde hij de Pruisische heerschappij in een
Grootdui,ts rijk, en onderdrukte de zelfstand'igheid van de Duitse vorstendommen en 'de vrijheidszin en de liberale
politieke geest van de Duitsers. Is het
niet treffend, zo merkte de auteur op, dat
vóór 1914 de U.S.A. 33 scheidsrechterlijke uitspraken aanvaardde, Engeland 14,
Frankrijk 14 en Duitsland slechts één
enkele. Het verpruissischte Duitsland
lokte zelf de eerste wereldoorlog uit en
dat Hitler van 1933 tot 1945 zijn machtswellust uitvierde met verachten van alle
.
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gerechtigheid, weet iedereen. Het is meer
dan tijd, zo meent Grote, dat de Duitsers
dit verleden leren zien zoals het was, om
het in zich te overwinnen; meteen zullen
ze begrijpen waarom Rusland en Polen,
en niet alleen zij, het wederopleven van
een nieuw groot Duitsland willen voorkom-en, en hierover de Oder-Neisselinie
erkend willen zien.
M. Dierickx
FILOSOFIE EN
PSYCHOLOGIE
KIJM, Dr. J., S.J., Psychologie. Inleiding
voor zielzorgers. — Roermond-Maaseik,
1960, 218 pp.
Niemand zal ontkennen dat enige kennis
van de psychologie voor de priester onontbeerlijk is. Alleen blijkt het niet eenvoudig uit te maken waarin deze kennis
moet bestaan. In zijn boek „Psychologie"
heeft Dr. Kijm zich deze vraag gesteld én
er een daadwerkelijk antwoord op gegeven. Het is ondoenlijk voor de zielzorger om de grote hoeveelheid psychologische feiten paraat te hebben, temeer
omdat deze „feiten" altijd nog om een
interpretatie en concrete toepassing vragen. De psychologie blijft een gespecialiseerde wetenschap, ook al gaat ze over
het 'dagelijks leven van onze medemensen. Maar dank zij het werk van deze
specialisten heeft zich gaandeweg een
grondhouding, een rompstand afgetekend,
die van wezenlijk belang is voor een
waarachtig menselijk contact, voor een
deelname aan andermans bestaan. Deze
verworvenheid, in veel psychologische
literatuur slechts onuitgesproken aanwezig, heeft Dr. Kijm uitdrukkelijk tot
uitgangspunt van zijn beschouwingen gemaakt. In het eerste hoofdstuk ontleedt
bij deze psychologische grondhouding,
waarbij hij tegelijk de ontwikkeling in de
psychologie zelf schetst. De vruchtbaarheid van 'dit uitgangspunt wordt dan gedemonstreerd door de beschrijving van
een aantal menselijke bestaanswijzen, nl.
het verwachten, de crisis, de angst en de
rust. Hierbij gaat het niet primair om
een verzameling objectieve feiten maar
om een invoelend verstaan van het bestaansontwerp van de ander. Een uitvoerig hoofdstuk wordt gewijd aan de
diepte-psychologie van Freud en Jung,
die uit het huidige denken niet meer is
weg te denken. Als weergave voortreffelijk, hadden we in dit hoofdstuk toch
ook graag een meer uitgewerkte stelling-
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name van de schrijver zelf aangetroffen.
De kern van het boek wordt dan gevormd door een beschouwing over het
contact met de medemens in de belange-loze belangstelling; het is in feite een indringende analyse van het zich-geven.
Een aantal kortere aantekeningen over
de verscheidenheid van de mensen, over
de storingen in het normale bestaan en
over de schuldige mens ronden het werk
af. Dit boek is voor zielzorgers onmisbaar. Het wijkt duidelijk af van de vele
psychologische populariseringen, die de
specialistische literatuur op maat willen
snijden voor de niet-ingewijden door de
vaktaal te vervangen door aangepaste
voorbeeldjes. Het is er Kijm niet om te
doen, de zielzorgers weer eens een psy-chologischhandboek in zakformaat aan
te bieden; hij wil hen slechts, met behulp
van het beste wat de huidige psychologie
hen te bieden heeft, bewust maken van
de houding waarin hun pastorale praktijk
kan gedijen. Misschien kan in een volgende uitgave een geannoteerd literatuuroverzicht worden toegevoegd. Maar de
grote verdienste van deze „Psychologie"
blijft, dat het de zielzorger leert hoe hij
de gespecialiseerde literatuur dient te
verstaan en te gebruiken. Daarom is het
een fundamenteel boek. H. van Luijk
,

,

HEINEMANN, Fritz, Die Philosophie
im XX. Jahrhundert, Eine enzyklopâdische Darstellung ihrer Geschichte, Diszi
plinen und Aufgaben. — Ernst Klett
Verlag, Stuttgart, 1959, XII + 600 blz.,
DM 34,50.
Bedoeling van deze „encyclopedie" is
niet alle wetenswaardigheden bijeen te
brengen omtrent de hedendaagse filosofie,
maar wel leek en vakman te oriënteren
omtrent de diverse stromingen, hem deze
beter te doen verstaan vanuit deze tijd,
zodat hijzelf zijn keuze kan maken en
beter de eigen plaats vinden in de chaos
van heden. De hoofdredacteur Heiner
mann gaat hierbij tewerk volgens het
princiep der „alternativiteit", d.w.z. hij
verwerpt een absolute waarheid, absolute
metaphysiek (ontologie) en geeft daarvoor in de plaats verschillende mogelijkheden in kentheorie, metaphysica, ethica.
Dit beduidt, meent hij, geen relativisme,
omdat de waarheid steeds als regulerend
princiep aanwezig blijft. Het eerste gedeelte is historisch (chinese, indische,
westerse filosofie in opeenvolgende stadia) , het tweede gedeelte systematisch.
De hoofdredacteur neemt vele secties
voor zijn rekening, maar naast hem vin

den we vele uiterstdeskundige medewerkers, b.v. Duyvendak, Wilpert, Epping,
Spâmann, Feys, Frânkel enz. enz. Uiter
aard zijn deze het niet alle eens met het
standpunt van de hoofdredacteur of met
elkaar, zoals ook de recensent weer zijn
bezwaren heeft, maar deze in dit korte
bestek moeilijk naar voren kan brengen.
Als geheel echter is dit een zeer waardevol werk waarmee o.i. vooral de vakman
zijn voordeel zal kunnen doen.
J. H. Nota
CHEVALIER, Ch. Le, La confidence et
la personne humaine (Philosophie de l'Esprit) . — Aubier, Parijs; Edit, Universelle,
Brussel, 1960, 404 pp., ing. Fr. 222.
De „vertrouwelijke mededeling" is een
normaal verschijnsel van het menselijk
samenzijn. Het vertoont een zekere verwantschap met vele andere fenomenen,
b.v, het getuigenis. Het veronderstelt talrijke psychologische gesteltenissen als het
kunnen geheim houden, de terughoudendheid, de schroom, (la pudeur) , de angst en
anderzijds het vertrouwen, de vriendschap. Zij is een fenomeen of liever een
gave van hetgeen de schrijver noemt: „la
consciene effusive", het a.h.w, overlopende bewustzijn. De confidentie vertoont een
groot aantal zowel authentieke als niet
authentieke vormen, b.v. het getuigenis,
de bekentenis, de „biecht", ofwel het overdragen, de list, het stratageem. Al deze
vormen van het bewustzijn worden breedvoerig ontleend en door talrijke literaire
en filosofische citaten geïllustreerd. De
definitie van de confidentie luidt tenslotte

als volgt: zij is een bedoelde of in haar
hogere vormen een spontane, maar steeds
een vrije openbaring van het „intieme leven" of het „private leven" van een persoon. Zij wordt gekenmerkt door een zekere historiciteit en plaatst ons in de noodzakelijkheid deze geschiedenis opnieuw te
beleven en ze met ons eigen verleden met
begrip te confronteren (p. 161) . In het
tweede deel worden de literatuur (b.v.
„het dagboek") en de schilderkunst als
openbaringen van de intimiteit van de
schrijver en de kunstenaars besproken.
Dit boek munt niet zozeer uit door de
diepte van de filosofische blik of de kracht
van de synthese, als wel door de knappe
verwerking van een enorme belezenheid
en een grote zorg voor de literaire afwerr
king. Deze fenomenologie van de confir
dentie ligt ongetwijfeld in de lijn van de
grote Franse psychologische schrijvers.
F. De Raedemaeker
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DUCOT , Cl., Présence et absence de
1'étre (Philosophie 1'Esprit) . — Aubier,
Parijs, 1960, 192 pp.
In dit beknopte boek vindt de enigszins
filosofisch gevormde lezer een oorspronkelijk doorgedacht systeem van de hedendaagse fenomenologie, zoals Heidegger
die opvatte. Het is een filosofie van de
interioriteit , die zich een eigen logica
tracht op te bouwen, los van elke objectieve, wiskundige of natuurkundige kenniswijze. Deze logica is „incantatoire",
want de fenomenologische zijnservaringen

(de echte ontologie) kan slechts worden
meegedeeld bij wijze van een aansporing,
om zelf de fenomenologische ervaringen

van het zijn, het ik, het lichaam, de anderen, de wereld, de ethiek enz. mee te maken en te ervaren. De schrijver gaat echter
verder dan Heidegger, ten minste dan de
Heidegger van Sein und Zeit, daar hij in
zijn fenomenologische inductie (of deducr
tie?) doortast tot aan de persoonlijke God
en zelfs tot de mogelijkheid van de openbaring der H. Drievuldigheid. Zo is dit
boek geworden tot een christelijk georiënteerde fenomenologie, die het bestuderen
waard is. F. De Raederr_aeker
HENTIG, Prof. Dr. Hans von, Die Kri.
minalitát des homophilen Mannes .Ferd. Enke Verlag, Stuttgart, 1969, pp.
182, D.M. 22.

Op zijn iets minder omvangrijke studie
over „Die Kriminalitât der lesbischen
Frau" (1959) liet de auteur de onderhavige volgen in dezelfde trant. Hij ging
voornamelijk biografisch en descriptief te
werk, verzamelde zijn materiaal uit wetenschappelijke, historische en belletristische literatuur, en betrok hierin ook
statistische gegevens. Zijn eigen aanvullingen van lacunaire justitionele rappor-

ten imponeren wat speculatief. Het overgrote deel van de besproken delicten ligt
op het gebied van de moord. Over de
aetiologie van de homophile openbarin
gen wordt door von Hentig niet getheo-

-

retiseerd; evenmin spreekt hij over prognose en therapie. Wat hij brengt is een

zeer boeiende ordening van feiten in het
licht van cultuurhistorie en levensger

schiedenis: ,,Uns interessiert nur jene
Sphare bloszer Neigung und versteckter
Uebung, auf deren tropenheiszem Boden
eine weitere Straftat keimt". Opmerkenswaard is nog, dat de term 'homophilie' al
jaren geleden op voorstel van de auteur
in de sexuele psychopathologie werd geïntroduceerd en inmiddels in zwang is
geraakt. J. J. C. Marlet, zenuwarts
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THIEMANN, Dr. Emil, Die affektiven

Psychosen. r Ferd. Enke Verlag, Stuttgart, 1960, 184 pp., D.M. 20.
Uitgaand van Margarethe Eberhardt's
„relationale Weltbegriff" — neergelegd in
Erkennen, Werten, Han.deln (Hamburg
1950, 1952, 1956) r-- ontwerpt de auteur
een theorie over de ontstaanswijze van
wat hij noemt affectieve psychosen, en
vindt aan een groot patiëntenmateriaal
haar stelling bevestigd, dat „psychogene
Storungen entstehen bei Negativwertig~
werden der Gesamtfunktion (Betátigen
und Erleben) des Menschen". Deze affectieve psychosen zullen door vele psychia ters gerekend worden tot de manisch-depressieve equivalenten, maar dan wel tot
dezulke met duidelijke psychoreactieve
elementen. Hoewel de schrijver de endo gene determinant bij deze psychotische
beelden niet ontkent, hecht hij toch meer
waarde aan de psychogene allure, en acht
hij r naast medicamenteuze en elektron
therapie r de psychotherapeutische benadering van groot belang. De onderhavige studie is een bijdrage tot de beweging
in de psychiatrie om de pseudo-accurate
diagnostische omlijning der ziektebeelden
te slechten en de psycho-pathologische
openbaringen multiconditioneel te interpreteren. Tevens rekent de schrijver af
met de dualistische ziektenleer door zich
te scharen achter de relationele waardenleer van M. Eberhardt. De uitgewerkte
casuïstiek levert een genoegzame illustratie van Thiemann's bedoelingen. Dit
waardevolle boek worde aan psychiaters
en psychologen ter lezing aanbevolen.
J. J. C. Marlet
BOLLNOW, O. F., Existenzphilosophie
und Padagogik. Versuch liber unstetige
Formen der Erziehung. (Urban-Bücher,
40) . r-- Kohlhammer Verlag, Stuttgart,
1959, 160 pp., f 10.---.

Uitgaande van de discontinuïteit in het
menselijk bestaan, zoals deze bijzonder
door de existentiefilosofie onder de aandacht is gebracht, heeft Bollnow in dit
boekje enkele momenten van het opvoedkundig handelen belicht, waarin de conti
invloeding doorbroken wordt. Zo komen -nuïteivarglm opendb^
invloeding doorbroken wordt. Zo komen
ter sprake het geestelijk wekken, het vermanen, het raadgeven, de ontmoeting, het
wagen en het mislukken. Telkens komt
hierbij tot uiting, hoe de opvoeder door de
inzet van zijn gehele persoon het kind
moet bijstaan te komen tot rijker verwerr
kelijking van zijn bestaan. Dit is een waar,
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devolle studie voor de uitbouw van het
pedagogisch denken, welke echter te eenzijdig is georiënteerd op de opvoedkundige
situatie in het onderwijs. J. M. Kijm
PAULUS, Martha, Edith Stein. Aus Leben und Werk. — Schnell
Steiner,
Leben und Werk..-- Schnell
Steiner,
München-Zürich,
rich, 1960, 101 blz., D.M.
6.80.
De eerste 42 bladzijden van dit werkje
worden gewijd aan het leven. van Edith
Stein waarbij de kern goed wordt geraakt. Het resterende gedeelte bestaat
uit enige fragmenten vanhaar werken op
wijsgerig en theologisch (spiritueel) gebied. Een goede inleiding voor wie Edith
Stein, de Joodse filosofe en Carmelites
die in Auschwitz omkwam, nog niet kennen. Voor deze introductie was een verwijzing naar de uitgave van haar werken
bij Herder-Nauwelaerts niet overbodig
geweest. J. H. Nota
HAGIOGRAFIE
LACORDAIRE, H., Vie de Saint Dominique. Présentation par M.-D. Chenu,
o.p. — Les Editions du Cerf, Parijs,
1960, 280 pp., NF. 8,70.
Henri Lacordaire, de eerste officiële con.férencier in Notre-Dame te Parijs, was
ook de eerste Franse Dominicaan van de
19e eeuw; en zijn Vie de Saint Dominique gold als de geloofsbrief van de innor
verende orde. Daarvoor had de schrijver
zich in de 13e eeuw met haar noden en
spanningen intens ingeleefd; in die tijd
plaatste hij dan de grote ordestichter en
hij beschouwde het als de eigen plicht
dezelfde apostolische geest inde 19e eeuw
te vernieuwers. Op die wijze kon geen
technisch-verantwoorde biografie ontr
staar.; maar zulk een confrontatie, zulk
een ingaan op de innerlijkste geest waar
men allerintiemst mee gemoeid i's, komt
uit een een historische creatie die haar
waarde behoudt. En we begrijpen de
Franse Dominicanen, die, bij het nade-rend eeuwfeest van Lacordaire's afster
ven (1961) , diens stichtingswerk willen
doen herdenken. Em. Janssen

vroeg naar Rome kwam en daar heilig
werd. Hij was daar jarenlang een soort
straatfiguur, die iedereen aanklampte en
een praatje met hem maakte, een beetje
clownesk, maar een mysticus in het verborgene. Jouhandeau schrijft over hem
met fijn begrip en sympathie, zó dat de
wonderlijke man in levenden lijve voor
ons staat. J. van Heugten
GORREE, G., Au delà du Père de Foucauld. Le Père Peyriguère, vie et écrits
spirituels. — Parijs, Ed. du Centurion,
160 pp., 8 pl., NF. 6,15.
Te Bordeaux in 1883 geboren, in 1906
priester gewijd, heeft deze volgeling van
Ch. de Foucauld jaren lang tot aan zijn
dood in april 1959 onder de Berbers van
Midden-Atlas geleefd. Dit werk biedt ons
een korte biografie aan en uittreksels uit
zijn geschriften. Deze teksten, hoe mooi
ook, zullen wellicht enkele lezers ontgoochelen. Ze missen iéts van de kracht
waarmee R. Voillaume de leer van de
Foucauld heeft uiteengezet voor mensen
van onze tijd. J. Beyer
KUNST EN
CULTUUR
WENTINCK, Charles, De Nederlandse
schilderkunst sinds van Gogh. — Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1960, 80
foto's 167 pp., f 14.90.
Voor wie belang stelt in de vaderlandse
schilderkunst heeft Ch. Wentinck een
goed inzichtbiedend boek geschreven, dat
een overzicht geeft over de schilders der
laatste decennia. De leek staat tegenwoordig begriploos t.o. de creaties der schilders; Wentinck tracht nu in te leiden tot
en verheldering te geven van het nonfiguratieve en abstracte, wat in de schilderwereld gemeengoed is geworden. Een
keuze reprodukties van 80 schilderijen, die
de tweede helft van het boek vullen en
voortreffelijk zijn uitgevoerd, verduidelijken de tekst, Wentinck schrijft uitstekend,
bezit het inzicht en het aanvoelen van de
vakman en maakt veel duidelijk zonder te
populair te worden. Onder de vele boeken
en boekjes, die over de hedendaagse plastische kunsten geschreven worden, lijkt
mij dit een der meest aanbevelenswaardige, een objectief gehouden en betrouwbare
inleiding. L. Vermolen

JOUHANDEAU, Marcel, Philip Neri.
Vert. — J. P. Bachem, Köln, 1960, sh.
130, D.M. 9.80.. i
Dit boek bevat allereerst een treffende ELKIN, R., The Stores behind Music. ,
karakterizering van de H. Philippus Ne- Dennis Dobson, Londen, 1960, 152 pp.,
rius, de vrolijke en olijke Florentijn, die geb. sh. 10/6.
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De ondertitel van dit boek geeft goed de
bedoeling van schr. weer: „A Handbook
of Orchestral Programme Music". De idee
is niet kwaad, en schr. is gelukkig niet in
een overdreven romantisme vervallen, een
gevaar dat bij „programmamuziek" niet
denkbeeldig is. Hij geeft de toelichtingen
bij deze muziek in een zo beknopt mogelijke vorm, en beperkt zich zoveel mogelijk
tot de „background" welke de componist
zelf van zijn werk heeft gegeven, of tot
het overnemen van de gedichten die aanleiding waren tot het componeren van een
bepaald stuk. De meest bekende werken
worden niet vermeld, daar schr. van de
veronderstelling uitgaat dat die geen toelichting meer behoeven (b.v. Griegs Peer
Gynt-suites) . Engelse componisten nemen
meer plaats in dan zij waard zijn. De mu
ziekliefhebber kan uit dit werkje wel zijn
nut trekken: het is altijd prettig de voorgeschiedenis van een compositie te kennen
vooraleer men ze beluistert.
A. Grammens-Sandoz

LANDEN EN
VOLKEN
BAECK, L., Economische Ontwikkeling
en Sociale Structuur in Belgisch-Kongo.
— Centrum voor Economische Studiën,
Leuven, 1959, 332 pp., ing. F. 300.
De auteur, docent aan de Universiteit
Lovanium, levert in deze studie een interessant inzicht in de wijze waarop de
door de kolonisatie ingevoerde kapitalistische enclave-economie de economische
ontwikkeling van Kongo, (enigszins eenzijdig) heeft gestuwd en vooral hoe deze
ontwikkeling haar effecten spreidt op de
inlandse economische activiteiten en op
de traditionele sociale structuren. De ben
tekenis van dit werk ligt o.i. vooral in
de inter-disciplinaire, sociologisch-econor
mische benadering van het probleem.
Men begrijpt immers niets van de onderontwikkeling noch van de dramatische
evolutie in Kongo, indien men geen zintuig heeft voor sociologisch-kwalitatieve
elementen. Dit brengt de auteur ons in
dit goed geschreven werk bij, vooral in
hoofdstuk VII, waar de wijzigingen in
de gesalarieerde sector en de dynamiek
van de sociale differentiatie in de steden
worden behandeld. Slechts zelden verlaat
de auteur de analytische 'toon om een
oordeel uit te spreken over het koloni
satiewerk. Maar de lezer leert aanvoelen
hoe het kolonialisme, dikwijls zonder
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slechte bedoelingen, sociologische processen heeft veroorzaakt die leiden zouden
tot een scherp nationalisme en tot de
ontreddering van de Afrikaanse mens.
S. Plasschaert
HOSTELET, G., Le problème politique
capital au Congo et en Afriqué noire. ~
Inst. de Sociologie Solvay, Brussel, 1960,
253 pp., ing. Fr. 240.
Een overbodige waarschuwing, dat deze
uitgave niet bepaald in de lijn ligt van
het huidig Solvay-Instituut, dient als inleiding op dit nieuwe werk van de gewen
zen directeur van hetzelfde Instituut, in
koloniale kringen reeds bekend om zijn
tweedelig werk L'Oeuvre civilisatrice de
la Belgique au Congo de 1885 à 1953. De
stelling van de auteur komt samengevat
hierop neer, dat de Kongolezen, en de
Afrikanen in het algemeen, intellectueel
en moreel niet rijp zijn voor de Westerse
politieke en economische democratie. Of
ze het ooit zullen worden, door wie en
volgens welke criteria dit zal uitgemaakt
worden, zijn vragen die men had willen
behandeld zien. Zijn thesis impliceert zonder meer dat de democratische staatsvorm,
en nog wel zoals hij in West-Europa beoefend wordt, het ideale staatsbestel is
voor de Afrikaanse landen! Het hele betoog zou aan overtuigingskracht gewonnen hebben ware het zakelijk en nuchter
gebleven. W. De Craemer

VARIA
LANDSCHOOT, Lieven van, c.p., Zusters getuigen. — Levensroeping, Kortrijk,
1960, 1266 pp., 30 Fr.
In een omzendbrief aan zusters werden
drie vragen gesteld: 1. over haar verwachtingen voor haar intrede; 2. over de
vervulling van die verwachtingen; 3. over
het wezen van het kloosterleven. Tweehonderd zusters stuurden een antwoord.
Het valt de lezer niet altijd gemakkelijk
zich rekenschap te geven van de werkelijke betekenis en draagwijdte van deze
getuigenissen, o.m. omdat zij in alle opzichten anoniem gehouden worden en
omdat praktisch elk persoonlijk element
achterwege blijft. Misschien zou men in
een verwoording van de religieuze beleving wel meer temperament en meer
uitstraling wensen, zoals die reëel bestaan bij de beste onder de kloosterlingen.
J. De Roeck

302

BOEKBESPREKING

DE JONG-KEESING, Elisabeth, Van
Amstel tot Jangtse. --- Querido, Amsterdam, 1960, 159 pp., f 4,50.
Mevrouw de Jong-Keesing heeft met twee
reisgezellen een min of meer officieuze
reis door China gemaakt en vertelt hierover in dit boekje op boeiende en intelligente wijze. Zo objectief mogelijk tracht
zij alles waar te nemen en te beoordelen.
J. v. H.
Zo zijn ze .... Een onderzoek naar de
belangstellingssfeer van Zwolse middelbare scholieren. Met een voorwoord van
Prof. Dr. W. Banning en illustraties van
Zwolse leerlingen.. (Publikatie no. 4 van
het sociologisch instituut der Nederlandse
Hervormde Kerk) . r Boekencentrum,
's-Gravenhage, 1960, 116 pp., f 4.90.
Dit boekje bevat een verslag van een enquête en een aantal interviews ingesteld bij
de oudere leerlingen van de protestantse
en openbare middelbare scholen in Zwolr
le. Men stelde dit onderzoek in om na te
gaan, of de dalende belangstelling voor
met de kerk in verband staande activiteiten een indicator was voor een afwijzen
der jongeren van het Evangelie. De voorzichtig gestelde conclusies verdienen belangstelling en waardering om het respect
en de openheid voor de jeugd, waarvan zij
getuigen. De illustraties, waarop werkstukken van leerlingen zijn weergegeven,
geven een indruk van hetgeen een prijsvraag onder deze scholieren op het gebied
van vrije expressie opleverde.
J. M. Kijm
DALE, van, Groot Woordenboek der
Nederl. taal. 8ste druk, aflev. 16 en 17,

1960, f 3,.-- per aflev.
Deze afleveringen van Het Groot Woordenboek behandelen het woorden van
„stekezot" tot „veelpotig" en daarmee
nadert langzamerhand de voltooiing van
deze herziene en sterk vermeerderde achtste druk. Deze Van Dale is inderdaad
een goudmijn van Nederlands taalbezit.
R. S.

KAMP'MANN, Theodorich, Erziehung
Glaube. Zum Aufbau einer christlichen Pâdagogik,München,
nchen, Kósel-Verlag, 1960, 147 pp.
Sterk terminologisch uitgebouwd, pano-^
ramatisch en toch diepgaand en genuanceerd is deze studie over de christelijke
pedagogiek. Het is er schr. vooral om te
doen, tussen het onderwijs, dat met de
dingen -bezig is, en de opvoeding, die
vooral haar aandacht wijdt aan de mens

zelf, nog een derde terrein te doen erkennen: dat namelijk waar beide polen
van de pedagogiek hun grenzen ervaren
en overstijgen naar God toe. Schrijver
geeft aan deze derde tak de naam Ueberführung. Deze moeilijk te vertalen term
komt neer op het meegeven van een zin
voor het transcendente. In een eerste
fase sluit Ueberführung aan bij de ervan
ring van ontmoeting en groeit uit tot

natuurlijke Godservaring. Door contact
met bovennatuurlijke openbaring komt deze zin voor God en het goddelijke in een
tweede fase tot volledige ontplooiing.
Strikt genomen handelen alleen pp. 95110 en 140•--142 over het geloof in de
opvoeding. Ook het overige verdient als
algemeen-pedagogische synthese, vooral
omdat het vele verwarringscheppende
termen zeer precies omschrijft en ge-

nuanceerd gebruikt, oprechte waardering.
J. Verbeke
Herder " eherei: 56, BERVE, H., Blütezeit
des Griechentums, 248 pp.; 58, ANDRES,
St., Der Reporter Gottes, 136 pp.; 61,
BARTHELMESS, A., Ge "rhliche Dosis?, 190 pp.; 62, BOCHENSKI, J. M.,
Wege zum philosophischen Denken, 126
pp .; 64, GOERRES, I. F., Das Grosse

Spiel der Maria Ward, 174 pp.; 66,
WAGGERL, K. H., Das Jahr des Herrn,
190 pp.; 67, NELL-BREUNING, O. von,
Kapitalismus und gerechter Lohn y 192 pp.;
68, HYDE, D., Wem werden sie glauben?,
190 pp.; 69, BERVE, H., Spatzeit des
Griechentums, 214 pp.; 70, SCHNEIDER,
R., Die dunkle Nacht, 124 pp.; 71,
DEMPF, A., Meister Eckhardt, 190 pp.;
73, RINGENKUHL, E., 666 Anekdoten,
192 pp.; 74, HOLTHAUS, H., Nach Diktat verreist, 126 pp.; 75, CHESTERTON,
G. K., Der Stumme Ochse. Ueber Thomas
von Aquin, 140 pp. r Herder-Verlag,
Freiburg, 1960, D.M. 2,20.
Naast vier nummers die reeds in Nederlandse vertaling bestaan (64, 66, 68, 75) ,
brengt de Herder-Bucherei ons weer een
aantal waardevolle herdrukken: het tweede en derde deel van Berve's Griechische
Geschichte (56, 69) , de Eckhardt-studie
van Alois Dempf (71) , de tragische novellenbundel van Reinhold Schneider, Die
dunkle Nacht (70) , een reeks religieuze
radio-hoorspelen in reportage-vorm van
Stefan Andres (58) en een humoristisch
dingetje van Holthaus (74) , die op weg is
de Duitse Bomans te worden. Bij de vier
deeltjes die voor het eerst in deze reeks
verschijnen, noteren we vooral twee studies door specialisten met wereldfaam: een
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uit een reeks radio-toespraken ontstane
inleiding tot de filosofie door Bochenski,
en een bundeling van artikels van O. von
Nell-Breuning over kapitaal en loonsvorming (62, 67) ; daarnaast een verzameling
van 666 anekdoten door Ringenkuhl (73)
en een werkje van Barthelmess over de
gevaren die de moderne techniek voor een
gezonde erfelijkheid meebrengt (61) .
L. Monden
Buchheim Kalender f.ür das Jahr 1961..-Buchheim Verlag, Feldafing.
Wonderen van smaakvolle samenstelling
entechnisch volmaakte uitvoering zijn
de verschillende kunstkalenders van de
Buchheim Verlag te Feldafing. Ein
Chinesischer Blütengarten bevat dertien
prachtige kleurplaten van de Chinese
kunstenaar Chi Pai Shih, alle in origineel
formaat. Psalm aus Licht und Farbe biedt
een dertiental afbeeldingen van beroemde
gekleurde ramen uit de grote Europese
kathedralen. Blumen und Vogel aus
China tonen ons een ander der+tiental gekleurde houtsneden van Chi Pai Shih in
kleinere uitvoeringen. De Picasso-kalender geeft in dertien reprodukties van zijn
schilderwerk een overzicht van Picasso's
ontwikkeling. Deze kalenders, met artistieke hand ontworpen en samengesteld,
zijn modellen van fraaie wandversiering.
Detwee eerst genoemde meten 43 bij
30,5 cm, de Picasso-kalender 31 bij 23 cm,
de derde 24,5 bij 17 cm en kosten respectievelijk 9.80 DM, 9.80 DM, 4.80 DM
en 6 DM. L. Vermalen
DUCOIN, Georges, Pour une économie
du bien commun selon la doctrine sociale
de l'Eglise (Théologie, 5) . — Lethielleux,
Parijs, 1960, 144 pp., NF. 6,90.
De auteur, priester en ingenieur, synthetiseert de pauselijke sociale leer in de
vorm van een pastoraal breviarium. Door
een aangepaste tekst-commentaar verdui.delijkt hij geleidelijk het begrip van het
bonum commune, sleutelstuk van de
encyclieken. Voortdurend wordt de heilzame spanning tussen de rechten van de
persoon en die van de gemeenschap op
een geschakeerde wijze voorgehouden.
J. Kerkhofs
DELCOURT, Jacques, Famille et civilisation urbaine (Etudes Sociales, 33^--34).
La Pensée Catholique, Brussel, 1960,
152 pp.
In de huidige geïndustrialiseerde stadsbeschaving wordt het gezin aan vele
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zijden onder druk gezet. De studieleider
van het Centrum voor socio-godsdienstig
onderzoek (Brussel) analyseert zwakheid
en kracht in de toestand der gezinnen.
Tot besluit stelt hij een grotere samenwerking tussen de gezinnen voor, die hun
efficiënte verdediging op het politieke
vlak tot resultaat moet hebben. Vooral in
de bladzijden over „une politique en
faveur des consommateurs" zullen de verantwoordelijken in de gezinsorganisaties
nuttige perspectieven vinden. J. Kerkhofs

,

TRëVOR HUGHES, H., The Piety of
Jeremy Taylor. — Macmillan, London,
1960, 182 pp, 25 sh.
Taylor (1613-1667) is een der bekendste
geestelijke schrijvers van de Engelse
Staatskerk. Zo groot is zijn reputatie dat
velen niet of nauwelijks beseffen waar
deze op rust, en dan is het tijd zich af te
vragen of de inhoud van zijn werken dan
wel een traditionele opvatting omtrent de
waarde hiervan zulk een reputatie stut.
De methodistische dominee die deze studie
schreef, tracht de lezer van het eerste alternatief te overtuigen; het resultaat is
echter dat de enigszins theologisch gevormde lezer aan het tweede niet langer
kan twijfelen. Taylor is te veel kind van
zijn tijd en van zijn Kerk dan dat hij tot de
klassieke geestelijke schrijvers gerekend
kan worden. Theologisch is hij even beperkt als zijn tijdgenoten; als deze is hij
ook te moralistisch ingesteld, zodat zijn
vroomheid te veel een kwestie is van vrome gewoonten. Het mystieke element
vindt hier nauwelijks een plaats. Nu geeft
deze jongste studie geen gelukkige leid~
draad. Zij is al te systematisch opgebouwd en is te exclusief op zoek naar een
straf systeem in Taylor's geestelijke leer.
Waar nog bij komt dat schrijver's eigen
theologische inzichten vrij oppervlakkig
blijven. Het geheel wordt gepresenteerd
als opzettelijk wetenschappelijk, hetgeen
op den duur irriteert. Bijzonder waardevol
kunnen we deze studie niet vinden.
W Peters

I

POCKETBOEKEN

Prisma-boeken. Het Spectrum, Utrecht.
André MAUROIS, De erfenis van Koningin Victoria. — Maurois schrijft hier
de geschiedenis van Engeland onder
Eduard VII.
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Herman HEYERMANS, Droomkoninkje.
— Een herdruk van het treffende verhaal over een kind.
John STEINBECK, De verdoolde bus.

Edward A. STRECKER en Kenneth E.
APPEL, Psychologie van het dagelijks
leven. ---- Twee Amerikaanse psychologen schrijven hier over driften, emoties,
psychische mechanismen etc. etc.
P. G. WODEHOUSE, De avonturen
van Sally. ---- Voor de liefhebbers van
het genre een nieuwe Wodehouse, luchtig

— Eveneens een herdruk van een der
zeer realistische romans van Steinbeck.
R. NIEUWENHUIS, Bij het scheiden
van de markt. — Een bloemlezing uit de
Nederlands--Indische letterkunde van 1935
tot heden.

en grappig.

Robert PAYNE, Het goud van Troje. —
Voor de zoveelste maal wordt hier het
altijd spannend avontuur van Heinrich
Schliemann verhaald.

Elsevier-pocket
L. COTTRELL, De stier van Minos..—
Een geïllustreerd relaas van de opgrar
vingen en vondsten der laatste decennia
op Creta en te Mycene. 1960, 234 pp.,

Mignon G. EBERHART, De vrouw op

de achtergrond. , Een spannende en
uiterst ingewikkelde criminele roman,
goed van schriftuur en structuur.
H. BROWN, Opmars zonder genade..-^
Het verhaal van een landing op de Italiaanse kust tijdens de laatste oorlog,
zeer nuchter maar spannend verteld.

f 2,90.

List Bücher. Paul List Verlag, München.
Taschenhücher. D.M. 1.90.
Wolfgang WEYRAUCH, Ich lebe in der

R. S.

Bundesrepublik. --- W. Weyrauch heeft
een 15-tal Duitse Schriftsteller gevraagd
hun mening over de B.R. te zeggen. Zij
doen dit met zeer openhartige kritiek. Het
is echter een gezonde kritiek, waarmede
de leidende figuren hun voordeel kunnen
doen.

Aula-boeken, Het Spectrum, Utrecht.
Prof. Dr. P. GEYL, Noord en Zuid.

Eenheid en tweeheid in de Lage Landen..-- f 1,90.
Een rijke bundel essays van de vitale
historicus over hèt levensprobleem van
Geyl, Noord- en Zuid-Nederland.

Georg KAHN-ACKERMANN, Trost der

Reben..-- Een wijn-brevier zou men dit
boekje kunnen noemen, waarin de auteur
vertelt over de wijnbouw en zijn typische
verschijnselen in de landen van Europa.
Beide boeken zijn Originalausgaben.
Karl GREBE, Militar Musik. .-- Een
Duits musicus verhaalt hier zijn oorlogs-

R. W. SOUTHERN, De opkomst van

het avondland, — Vert.
Een boeiend werk over het ontstaan der
middeleeuwse wereld in West-Europa,
f2,50.

M. L. WIJVEKATE, Verklarende statistiek. ---- Wat is de waarde en betekenis van statistieken? Deze „verklarende
statistiek" behandelt de vraag en licht de
lezer in 'over kansberekening, kansverdeling, conclusies uit steekproeven etc.,

ondervindingen als militair van 1941 tot

1945.

Hans FEHR, Emil Nolde, Ein Buch der
Freundschaft. — Herdruk van een werkje
over de Duitse schilder Emil Nolde.
Christoffer HODDER WILLIAMS, Ket-

f 1,90.

Alfred SAUVY. Het bevolkingsvraag.
stuk in de wereld. — Vert.
Een boek over een precair onderwerp.
De demograaf Sauvy brengt 'helderheid
in kwesties, waarover nog veel onzinnigs
gedacht, gezegd en geschreven wordt.
Hij houdt zich buiten het theologische
aspect en spreekt slechts als wetenschapper. f 2,25.

,

Pocket-Salamanders. — Querido, Amsterdam.
Thomas RAUCAT, Het eerbiedwaardige
uitstapje. ^-- Herdruk van een nogal pikant en weinig stichtelijk verhaal, dat
zich afspeelt in de geisha-wereld van
Japan.

tenréaction. r-- Een boeiend verhaal over
beschadiging van levensmiddelen door
uitstralingen, veroorzaakt door atoom~
onderzoek.
Wera PANOVA, Serjosha. — De roman
van een kleine jongen door de bekende
Russische schrijfster.
Zonnewijzer-pocket. — Het Spectrum,
Utrecht.

Dr. N. G. M. van DOORNIK, Het ge-

loof van de katholiek. . _ Deze derde
druk is een om- en bijgewerkte uitgave
van wat men een klein gel oofsencyclopedietje, op zeer praktische grondslag, zou
kunnen noemen. R. S.

,

-

PROF. WILHELM BERTRAMS S.J.

Het Celibaat van de priester
De zin van het priesterlijke celibaat is de virginitas. Maagdelijkheid is
niet alleen mogelijk voor de vrouw. De heilige Schrift en de liturgie
kennen .dit begrip ook in verband met de man. Maagdelijkheid is volledige overgave aan God, is van deze overgave,naar het woord van de
heilige Paulus aan de Corinthiërs, het wezenselement. Wilhelm Bertrams, professor aan de Gregoriaanse Universiteit te Rome, bespreekt in
dit boek eerst de theologische inhoud van het begrip virginitas, uitgaande van Christus: het oer- en voorbeeld van de maagdelijkheid, van de
Kerk: de smetteloze bruid van de Heer en van Maria: het eerste beeld
van de maagdelijkheid van de Kerk. In dit zelfde eerste deel behandelt
hij nog het bovennatuurlijk karakter van de maagdelijkheid en geeft hij
beschouwingen over celibaat en belofte van zuiverheid. In het tweede
deel situeert Wilhelm Bertrams de maagdelijkheid in het leven van de
priester, de bemiddelaar tussen God en de mensen, de vertegenwoordiger van Christus. In het derde deel bespreekt de auteur de theologische
grondslag voor de verplichting tot celibaat bij de priester, de opvattingen van de Romeinse curie en de bepalingen ter zake van het kerkelijk
recht. Tenslotte volgen nog uiteenzettingen over de juiste waarde van de
geslachtelijke krachten in de mens en over de houding van de priester
tegenover de vrouw.
Nederlands van B. J. Hageman
In de serie Bibliotheek voor Moraalpsychologie en Moraaltheologie
Formaat: 115 x 185 mm 116 pp.
Ingenaaid: 66 Fr.
gebonden: 80 Fr.
Verkrijgbaar in de boekhandel
Uifgeversm ij.
Desclée de Brouwer N.V.
België
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Ontwikkeling
in Barths ekklesiologie
B. A. WILLEMS O.P.

NKELE jaren terug heeft de jonge Zwitserse theoloog Hans Küng,
die inmiddels een profesoraat in Tübingen heeft aanvaard, met zijn
boek over Karl Barth groot opzien gebaard 1 ) • Een centraal thema van
Barths theologie onderzoekend nl. de rechtvaardigmaking, meende hij
tot de conclusie te mogen komen, dat er tussen een juiste interpretatie
van diens leer en de eveneens zorgvuldig geïnterpreteerde bepalingen
van het concilie van Trente geen wezenlijk onderscheid bestaat. Karl
Barth heeft zelf in een voorwoord tot dit boek zijn grote verbazing over
deze koene these geuit, erbij voegend, dat Küngs interpretatie van zijn
leer in ieder geval juist was. Met een vleugje ironie schreef hij hierover:
„ .... Wenn das, was Sie der Heiligen Schrift, der alten und neuen
rómischrkatholischen Theologie und dann doch auch dem „Denzinger"
und also auch den Texten des Tridentinum entnehmen, die Lehre Ihrer
Kirche wirklich ist und sich als solche best tigen lásst ( ... ) , dann
werde ich wohl, nachdem ich, um mit dem genius loci Zwiesprache zu
halten, schon zwei Mal in der Kirche S. Maria Maggiore zu Trent ge~
wesen bin, ein drittes Mal dorthin eilen mussen: diesmal zum Bekenntnis eines zerknirschten: patres peccavi!"
Intussen werd dit opziendbarende boek de aanleiding tot verschillende, niet altijd even bezonken speculaties. Een Spaanse recensent, die
zijn bespreking de veelzeggende titel meegaf „Karl Barth, un criptocar
tolico? ... " voelde zich temidden van het heersende optimisme ertoe
geroepen waarschuwend op te merken, dat een volledige overeenstem~
ming tussen Barth en Rome toch nog wel even op zich zou laten wachten, zeker zo lang er over het kerkbegrip nog belangrijke geschilpunten
blijven bestaan ' 2 ) . Het optimisme was echter moeilijk te bedwingen.
Een jaar later publiceerde Küngs voorganger in Tübingen, Heinrich
Fries, een artikel in Catholica, het Duitse tijdschrift voor oecumenische
theologie, waarin hij Barths leer over de kerk kritisch onderzocht 3 ) .

E

1) Hans Küng, Recht f ertigung. Die Lehre Karl Barths und eine katholische Besinnung. Einsiedeln 1957. Cfr. P. Smulders S.J., Barths Pelgrimstocht naar Trente, in:
Streven, maart 1958, p. 589.
2) Vgl. Rev. Esp. de Teol. 17 (1957) 357~382.
3) Heinrich Fries,
Kirche als Ereignis. Zu Karl Barths Lehre von der Kirche, in:
Catholica 11 (1958) 81-107. Het artikel is opgenomen als vierde hoofdstuk in Fries'
boek: Kirche als Ereignis, Düsseldorf 1958, 68-118.
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Wanneer de Spaanse recensent Fries' artikel gelezen heeft, dan moet
hij wel tot de conclusie zijn gekomen, dat nu inderdaad alle slagbomen
tussen Barth en Rome zijn opgeheven. Fries beweert niets meer of minder, dan dat Barths ekklesiologie „soweit sie bis jetzt vorliegt, nicht
kirchenspaltend ist und sein muls" 4 ) .
***

Wij kunnen deze vergaande conclusie van Fries moeilijk totaal beamen. Maar het blijft toch een opmerkelijk feit, dat een bekend theoloog tot zulk een gevolgtrekking kon komen. Het is daarom misschien
wenselijk een poging te doen de al te optimistische these van Fries
enigszins te nuanceren. Daartoe moet de ontwikkeling die Barths ekklesiologie heeft doorgemaakt in het kort geschetst worden. Deze ontwikkeling is in zekere zin exemplarisch voor de ontwikkeling van heel zijn
theologie. Bovendien wordt dan echter duidelijk, dat Barth zichzelf
toch nooit geheel verloochend heeft. En juist dit laatste geeft ons aanleiding de these van Fries toch niet geheel tot de onze te maken.
Een vorige maal hebben we de grote lijn van Barths denken reeds
geprobeerd weer te geven 5 ) . Zijn theologie is in eerste instantie ontstaan als een verweer, zij is van „apologetische" origine. De gangbare
liberale theologie bezondigde zich aan wat Barth eenmaal „Schleier-macherei" genoemd heeft. Het oneindige onderscheid tussen God en
wereld werd zozeer verwaarloosd, dat de bezinning op de geloofsleer
tot een min of meer vrome ervaringswetenschap dreigde te vervallen.
Het menselijk subject was zozeer tot uitgangspunt en middelpunt geworden, dat de aandacht voor de zichzelf openbarende God naar het
tweede plan werd verdrongen. Tegenover deze geruisloze secularisering
van de theologie komt Barth in opstand. De grote ontdekking van zijn
eerste periode (de periode van de Rómerbrie f) is het oneindig kwalitar
tieve onderscheid tussen God en wereld, tussen eeuwigheid en tijd.
Deze herontdekking voert Barth tot wat zijn eerste critici nogal vierkant
een dualisme hebben genoemd. Zij vergelijken de schrijver van het
programmatische commentaar op de Romeinenbrief met Marcion, die de
realiteit van Christus' aardse verschijningswijze ontkende omdat er volgens hem een onoverbrugbare kloof bestaat tussen de God der genade
en de werkelijkheid van deze wereld.
Ook de ekklesiologie van Karl Barth wordt in deze eerste periode
mede bepaald door deze, laten we voorzichtigheidshalve zeggen „dua-.
4) Catholica t.a.p., 101.
5) Streven, juni 1960, pp. 801-811.
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listische tendens". De kerk is een stuk wereld en daarom uiteindelijk in
radicale oppositie tegen God. Hoewel er een dialectische spanning bestaat tussen kerk en wereld, verdwijnt deze tegenstelling voor de absolute en alles in de schaduw stellende oppositie tussen tijd en eeuwigheid.
Het onderscheid tussen kerk en wereld is in dit licht dan ook niet groter
dan het onderscheid dat er bestaat tussen natuur en cultuur, materialisme en idealisme, kapitalisme en socialisme, imperialisme en democratie.
Al deze tegenstellingen blijken tenslotte in het licht van de eeuwigheid.
slechts relatief en van ondergeschikte betekenis, omdat zij slechts bin
nenwereldse tegenstellingen zijn 6 ) . De radicale oppositie tussen God
en wereld komt zelfs in het geval van de kerk op zijn sterkst tot uiting:
„Hier klaf f t der Abgrund wie nirgends sonst". De kerk is immers de
laatste, vertwijfelde poging van de mens om van onderaf, vanuit tijd en
wereld tot God door te dringen. Hoe paradoxaal het ook moge klinken,
toch ligt hierin ook precies de reden waarom de mens zich niet van de
kerk mag losmaken. Hij moet zich van zijn absolute zondigheid en
duisternis bewust worden en dit geschiedt in de aardse, zichtbare kerk.
In afwachting van de definitieve doorbraak van Gods transcendente
genade leeft de kerkgemeenschap van de belofte. En naarmate men
zich sterker van zijn zondigheid en van de gebrokenheid van al het
aardse, inclusief de kerk, bewust wordt, is men in staat radicaler vanuit
de christelijke hoop te leven. En hierom gaat het tenslotte. „Christen~
tum, das nicht ganz und gar und restlos Eschatologie ist, hat mit Christus ganz und gar und restlos nichts zu tun" 7 ) . In deze eerste periode
van Barths ekklesiologie staat de kerk dus onomwonden aan de zijde
van de belofte, niet van de vervulling. Zij is slechts een zeer voorlopige
werkelijkheid. De zichtbare kerk mag zichzelf op geen enkele wijze zo
opvatten, alsof in haar de goddelijke transcendentie tastbaar, werkelijk
en „verf ligbar" op aarde zou zijn verschenen.
Dit denken in tegenstellingen, ingegeven door de polemiek tegen de
liberale theologie, heeft bij Barth langzaam plaats gemaakt voor een
meer synthetische visie. Men kan de verandering die zich in Barths
denken voltrokken heeft enigszins schematisch en dus wat al te robuust
weergeven door te zeggen, dat hij zich van een aanvankelijk dualisme
ontwikkeld heeft tot een christocentrisch monisme. Dit hangt samen
met de centrale plaats welke de Menswording in Barths theologie is
gaan innemen. In Christus is Gods genade aardse werkelijkheid geworden, in Hem heeft de verlossende liefde van God de gestalte ,,ge,

6) Vgl. Otto Weber, Kirche und Welt nach Karl Barth, in: Antwort, Zollikon-Ztirich 1956, 217-236.
7) K. Barth, Der Römerbrief,, M
V nchen 1922 2 , p. 300.
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schopflicher Gegenstandlichkeit" 8 ) aangenomen. Men kan niet ontkennen, dat deze visie katholieke theologen reeds veel vertrouwder in
de oren klinkt. De omschrijving die Barth hier geeft doet ons onmiddelr
lijk denken aan het begrip „sacrament". Het sacrament is immers een
aardse realiteit, waarin Gods onzichtbare genadewerking zichtbare gestalte krijgt. Barth zelf gaat dan ook zover, dat hij nu kerk en sacrament
met elkaar in verband brengt: „Die Kirche ist nach ihrer objektiven
Seite sakramental, das heisst nach Analogie von Taufe und Abendmahl
zu verstehen" 9 ) . Reeds voor hij dit in 1938 neerschreef, had hij zich in
deze geest geuit. Onmiddellijk meenden de critici die Barth in zijn eerste
( meer „dualistische") periode met moeite maar tenslotte van harte gevolgd waren te moeten waarschuwen. Zij wilden wat sindsdien herhaaldelijk geprobeerd is de nieuwe Barth met de oude uitdrijven.
Men zag de vereerde meester reeds afdrijven naar het roomse vaar
water. Barth kende deze beschuldiging dus en verweert zich er energiek
tegen. Deze nieuwe omschrijving, zo zegt hij, heeft niets te maken met
het „roomse opus operatum" en nog minder met heidense magie.
Als gevolg van deze nieuwe oriëntatie kan Barth dus vanzelfsprekend
in veel positiever zin over de kerk spreken dan voorheen. Zij is nu niet
meer, samen met de wereld, de absolute tegenpool van God. Integen~
deel: zij is een goddelijke heilsactiviteit, waardoor de mens ;,zichtbaar
wordt opgewekt, afgezonderd en verzameld om in de zichtbare kerk te
zijn". Het is niet te verwonderen, dat Barth nu ook de bijbelse uitdruk~
king voor de kerk „Lichaam van Christus" positiever weet te waarderen. Wanneer Paulus de kerk aldus omschrijft, dan is, zegt Barth nu,
zeker één van de betekenissen die men aan deze titel moet toekennen:
de kerk is „in ihrer ganzen Andersartigkeit auch wieder gleichartige
Wiederholung ( ... ) der Fleischwerdung des Wortes Gottes in der
Person Jesus Christus" 10).

Wanneer men deze incarnatorische visie van Barth op de kerk consequent doordenkt, komt men tot gevolgtrekkingen die niet ver van de
katholieke ekklesiologie afliggen. De vraag is slechts, of Barth zelf
deze gevolgtrekkingen, die naar ons gevoelen voor de hand liggen, ook
expliciet voor zijn rekening neemt. Al te vaak passen we in onze wetenschappelijke discussies en dialogen een nogal bedenkelijk procédé toe,
door de gesprekspartner stellingen als conclusies in de schoenen te
8) Kirchliche Dogmatik (KD) II/1, 56.
9) KD I/2, 253.
10) KD I/2, 235.
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schuiven die hij volgens ons beste inzicht eigenlijk zou moeten uitspreken, ook al zegt hij ze pertinent niet.
Eén van die gevolgtrekkingen, die we Barth graag zouden zien maken is, dat de aardse werkelijkheid, in zoverre ze in de goddelijke heilsactiviteit wordt opgenomen, nu ook waarachtig binnen het geloofsobr
j ect valt. Een volledig au sérieux nemen van de incarnatie wil toch
zeggen, dat ook de menselijke verschijning des Heren is opgenomen in
het goddelijke: natura humana assumpta. En wanneer dit voor het unieke geval van Christus wordt toegegeven, zou men verwachten, dat dit
ook voor de kerk, in zoverre deze met Christus is verenigd, tot de
„onmogelijke mogelijkheden" wordt gerekend. We naenen, dat Barth
voor deze consequentie terugschrikt. Het zou kunnen zijn, dat zich
daarin weerspiegelt wat we boven reeds signaleerden, nl. dat Barth
zichzelf nooit geheel ontrouw is geworden. Dat wil voor ons geval
zeggen, dat ook in het gerijpte stadium van de incarnatorische visie
toch nog een zeker, zij het latent, dualisme blijft doorschemeren. Dit
geldt voor Barths huidige ekklesiologie, maar misschien zelfs voor zijn
christologie.
In de in 1953 verschenen Band IVF 1 van zijn Kirchliche Dogmatik
houdt Barth zich op een gegeven moment expliciet met het verband
tussen christologie en ekklesiologie bezig. Hij zegt dan, dat geen enkele
concrete gestalte van de gemeente op zichzelf en als zodanig object van
het geloof kan zijn. Het zichtbare en aardse is nu eenmaal oneindig
verschillend van God. Zo ook aldus Barth kan de mens jezus
als zodanig, de caro Christi, geen voorwerp van geloof zijn (KD IV/
1,735) . We vragen ons af, of hier toch inderdaad niet een zeker dualisme de boventoon blijft voeren. Het beroemde concilie van Chalcedon
in 451 had na veel strijd, die soms niet tot een loutere woordenstrijd
beperkt bleef, in markante bewoordingen de fundamenten van de chris~
tologie omschreven: Christus was waarachtig mens, met ziel en lichaam,
en waarachtig God, maar ondanks deze twee naturen was Hij toch
één goddelijke Persoon. Barth heeft met klem aan de uitspraken van
Chalcedon willen vasthouden. Of hem dit steeds gelukt is, kan men
zich afvragen. Een enkele maal blijkt hij zich bij een polemiek ook te
laten verleiden tot uitspraken die in hun algemeenheid aan de figuur
van Christus geen volledig recht doen. Een typisch voorbeeld hiervan
vinden we in Barths leer over de schepping (KD II1/3) . Op een gegeven moment komt de vraag aan de orde, of een schepsel met God kan
„meewerken". Met de grootste omzichtigheid gaat Barth hier te werk,
omdat hij er voor alles op bedacht wil zijn, dat het schepsel geen sour
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verein subject naast God wordt. Hij erkent tenslotte wel, dat het schepsel in die zin „mee"-werkt met God, dat het Hem „tijd, ruimte en
gelegenheid" voor zijn goddelijke heilsactiviteit geeft. Impliciet echter
tegen de katholieke mariologie polemiserend, waarin hij nog steeds een
ongehoord staaltje vergoddelijking van het schepsel meent te bespeuren,
laat Barth zich dan tot de volgende uitlatingen verleiden: „Wat in het
verbond van de genade gebeurt, dat gebeurt geheel en al voor de mens,
niet ook niet gedeeltelijk door de mens. Een creatura mediatrix
gratiarum, of zelfs een creatura corredemptrix is een tegenspraak in
zichzelf. Subject van de genade en van de verlossing kan er slechts
Eén zijn, niemand naast en met Hem: God zelf" 11 ) . Ook uit deze passage, die iets van een boutade heeft, blijkt dat de christologie nog niet
tot een alles doordringend princiep is geworden. Het hier gezegde
wordt nl. in zijn algemeenheid ten enenmale weersproken door de menselijke natuur van Christus. Wanneer Barth met Chalcedon eraan wil
vasthouden, dat onze Heer waarachtig mens was, dan kan hij de combinatie „creatura mediatrix gratiarum" niet meer als een tegenspraak in
zichzelf veroordelen. En zo het een tegenspraak mocht zijn, dan is het
de tegenspraak van de incarnatie zelf.
Ondanks de ontwikkeling die Barth onmiskenbaar heeft doorgen
maakt, blijft het niet moeilijk sporen aan te wijzen van zijn vroegere,
dialectische periode. Men zou kunnen zeggen, dat Barth ook nu nog
bezeten blijkt van een soort fobie om aan het schepsel toch vooral maar
niet teveel eer te bewijzen. Wanneer hij ergens over deze angst moest
heenkomen, dan toch wel in de christologie. Maar zelfs in dit tractaat
blijven toch nog schaduwen overdrijven van zijn vroegere periode. Be-

halve de voorbeelden die we reeds gaven, kan men ook nog wijzen op
het kapittel over de verheerlijking van de Mensenzoon. Met een zekere
monotone dreiging wordt ons voorgehouden, dat het enige subject van
het incarnatiegebeuren God zelf is en dus niet de (aangenomen) menselijke natuur. Dit wordt dan nader gepreciseerd: niet de menselijke
natuur is subject, zoals strikt genomen ook de goddelijke natuur geen
subject is, omdat deze als zodanig niet afzonderlijk bestaan. Subject is
alleen de Zoon Gods „in en met zijn goddelijk wezen". Hiertegen is
weinig in te brengen. Maar dit geldt strikt voor het gebeuren zelf van
de menswording. Bij deze unieke gebeurtenis kan men de menselijke
natuur zelfs „Gegenstand" van Gods werking noemen, zoals Barth dit
doet 12 ) . Is echter het gevolg van deze gebeurtenis, het gevolg waarom
het eigenlijk juist ging, niet dit, dat nu ook de menselijke natuur in het
11) KD 111/3, 52.
12) KD IV/2, 49.
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subject-zijn van Gods Zoon wordt opgenomen? Wat wil „hypostatir
sche" vereniging anders zeggen, dan dat de waarachtige menselijkheid
van de Heer nu met de godheid a.h.w. de inhoudbepalende factor van
deze Persoon is geworden? Inderdaaad, dit is een mysterie, misschien
wel het diepste mysterie van ons geloof, zo men hier al een rangorde
zou kunnen aanbrengen. Wanneer een mens eenmaal tot in zijn diepste
innerlijkheid met dit mysterie geconfronteerd wordt, dan pas weet hij
eigenlijk wat geloofsovergave wil zeggen. Zo is het ook Dostojevski
vergaan, toen hij in Bazel voor het lugubere schilderij van Hans Hol'.
bein „Der tote Christ im Grabe" stond. Zijn reactie: „voor dit schilderij
zou een mens zijn geloof kunnen verliezen", legt hij later in de mond
van de sublieme Idioot, vorst Mysjkin, en daarmee geeft hij wellicht
aan, dat deze bekoring één van de fundamenteel-menselijke reacties is
tegenover de volstrekt onbegrijpelijke werkelijkheid van de Incarnatie.
Men mag aan het hier gezegde zeer bepaald niet de conclusie vastknopen, dat Barth „dus" niet aan de menswording gelooft. Een derge'lijke uitspraak zou absurd zijn. We wilden slechts demonstreren, hoe
er ook in de latere periode van Barth toch nog sporen te vinden zijn,
die erop wijzen, dat hij het aanvankelijk gezegde niet geheel kan loslaten. In zijn ekklesiologie komt dit meerdere malen tot uiting. Omdat
de leer over de kerk echter ten nauwste verband houdt met de christologie, leek het de aangewezen weg eerst op enkele indicaties daarvoor
in Barths christologie te wijzen. Daarmee is nu de weg vrij, om ook in
zijn ekklesiologie op punten te wijzen die nog een doorwerking van zijn
eerste periode doen vermoeden. Daarmee is dan tevens de stelling van
Fries tot iets aanvaardbaarder proporties teruggebracht.

Reeds in de Kirchliche Dogmatik I/2 zagen we in Barths ekklesiolo,gische beschouwingen termen verschijnen, die op een toenadering tot
de katholieke leer over de kerk zouden kunnen wijzen. De kerk is een
„sacramentele" grootheid, in haar krijgt Gods genade zichtbare gestalte. Maar ook in deze samenhang wijst Barth er uitdrukkelijk op, dat
hij zich niet met de katholieke kerkopvatting wil identificeren. Het onr
eindige verschil tussen God en schepsel moet te allen tijde gesauveerd
blijven. Wanneer men al kan en moet toegeven, dat de kerk een zichtbaar heilsteken is, dan betekent dit toch niet, dat God zelf „sozusagen
selbst ein Stück Welt geworden oder doch in die Hánde und in die
Verfügung der zur Kirche versammelten Menschen geraten sei ( ... )
Wir steken hier an der Stelle, wo der evangelische und der rómischr
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katholische Kirchenbegrif f schari auseinandergehen" 13) • Er blijft dus
ondanks alles een laatste onderscheid, waardoor men deze concreet .
zichtbare gestalte van de kerk niet met Gods (onzichtbare!) genade
mag identificeren.
Men kan dit slechts volmondig beamen. Veel factoren die het uiterlijk aanzien van de kerk bepalen zijn inderdaad van menselijke makelij,
„menschlich alizu menschlich". In de dagelijkse praktijk van het katholieke leven blijkt men nog te vaak historisch gegroeide grootheden voor
onvervangbare, essentiële waarden te verslijten. Dit blijkt telkens opnieuw bij iedere schuchtere hervormingspoging. De reacties hierop zijn
nogal eens ongeproportioneerd. Te veel mensen blijken onbewust met
het idee rond te lopen, dat alles wat tijdens haar tweeduizendjarige
geschiedenis binnen de kerk gegroeid is, een sanctie van onaantastbaar~
heid heeft gekregen. Aantasting ervan betekent dan een vergrijp tegen
een goddelijke institutie. Hoewel Barth ons dus inderdaad op een niet
te miskennen gevaar wijst, gaat zijn principiële stelling voor onze geloofsovertuiging te ver. Er is een domein binnen de zichtbare kerk, dat
van goddelijke oorsprong is niet alleen, maar dat tevens door God is
ingeschakeld in zijn heilswerk, hoe onbegrijpelijk dit ook moge klinken.
Zoals de concrete verschijningsvorm van Jezus van Nazareth de aardse
werkelijkheid was, die door God in een mysterie-volle vereniging was
aangenomen, zo zijn er ook binnen de kerk aanwijsbare aardse realiteiten die als bestendiging van Christus' unieke epifanie gelovig moeten
worden aanvaard. Het stramien van de hiërarchisch opgebouwde gemeenschap, die zich rond de kernsacramenten van doop en avondmaal
groepeert, behoort hiertoe. In de aarzeling van Barth deze principiële
mogelijkheid te erkennen, manifesteert zich wellicht de doorwerking
van zijn eerste periode.
Ook in deel IV/l blijkt Barth nog niet over deze aarzeling te zijn
heengekomen. Uitdrukkelijk wordt gezegd: „Keine konkrete Gestalt
der Gemeinde kann an sich und als solche Gegenstand des Glaubens
sein" 14 ) Nader hierop ingaand vraagt Barth zich met een zekere ver~
bijstering af, of er een instituut kan bestaan, waarin door een wijdings
plechtigheid de Heilige Geest „von einem Mann auf den anderen kommen muss, in welchem über ihn ver[ugt wird, in dessen Vollzug seine
Gegenwart und Aktion also gebunden ist?" 15) • Het feit dat God zichzelf in een „sacramentele heilseconomie" in volle vrijheid verwaardigd
heeft dit inderdaad te doen, schijnt voor Barth onaanvaardbaar. Uitein,

13) KD I/2, 247-248.
14) KD IV/1,735.
15 ) KD IV/1, 800~801.
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delijk blijft alle heilsactiviteit van God volgens Barths inzicht een telkens hernieuwd ingrijpen van boven af. Niet geheel ten onrechte is
daarom gesproken over Barths „occasionalisme" 16) • Genade en heil
worden ,,je und je Ereignis" door een wondervolle condescendentie van
God. De kerk moet daarom „immer neu durch ihn (de Heilige Geest)
begründet werden" 17 ) . De relatieve zelfstandigheid en heilswaarde van
een stuk aardse zichtbaarheid, dat door Gods verbondstrouw blijvend
werd uitverkoren, dreigt telkens opnieuw aan Barths aandacht te ont~
snappen.
In het voorwoord van deel IV/2 van 1955 neemt Barth zijn kathor
lieke lezers even terzijde. Uitdrukkelijk waarschuwt hij ons: „ ... etwas
von dem fernen Donnergrollen eben des Römerbriefes von 1921 werden
Sie auch in den entgegenkommenderen Tonen, in denen ich mich jetzt
zu den Sie besonders bewegenden Dingen âussere, gerade an den ent~
scheidenden Stellen nicht überhören kunnen". Daarmee bevestigt Barth
uitdrukkelijk wat wij wilden aantonen: hoewel hij een aanzienlijke ontwikkeling heeft doorgemaakt, ook wat betreft de ekklesiologie, toch
blijft de hoofdtendens van zijn eerste periode telkens nog aanwezig.
Daarom dient men al te optimistische verwachtingen omtrent een fun~
damentele overeenkomst tussen Barths opvattingen over de kerk en de
onze toch zorgvuldig te toetsen. Het is ook veelbetekenend, dat juist het
begrip sacrament dat ons aanvankelijk gunstige perspectieven leek te
bieden door Barth nu welbewust steeds minder wordt gebruikt. In hetzelfde voorwoord zegt hij, dat de lezers ongetwijfeld in Band II en I I I
reeds bemerkt zullen hebben, dat hij het algemene begrip sacrament
„mit dem ich in Band II noch etwas sicher und sorglos umgegangen
war" steeds minder in zijn beschouwingen opnam en tenslotte bijna
geheel geëlimineerd heeft. Over de oorzaak hiervan laat hij ons voorlopig nog in het onzekere. Hij belooft op deze kwestie expliciet terug te
komen bij de behandeling van doop en avondmaal aan het slot van Band
IV. Deze is momenteel nog niet geheel verschenen. Wanneer wij goed
zijn ingelicht, zou Barth hier nog wel eens voor een verrassing kunnen
zorgen. Op het ogenblik geeft hij in Bazel colleges over dit onderwerp.
Zo gauw deze voldoende zijn uitgewerkt verschijnt IVJ4. Met name
over de sacramentaliteit van het doopsel schijnt hij thans denkbeelden
te koesteren die niet bij iedereen enthousiast ontvangen zullen worden.
Intussen doen we er dus verstandig aan voorlopig nog maar even af
te wachten en geen al te grote illusies in het leven te roepen. Uit dat$) J. Hamer, L'occasionalisme théologique de Karl Barth. Parijs 1949.

1
17)

KD IV/1, 722.
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gene wat Barth tot nu toe expliciet naar voren heeft gebracht is reeds
duidelijk geworden, dat hij zichzelf nooit geheel heeft verloochend.
De stormwind die uit zijn commentaar op de Romeinenbrief opstak is
wel gaan liggen, maar daarvoor in de plaats waait nu een constante
bries. Hij stelt het zelf ook allerminst op prijs, wanneer men met alle
geweld een opzienbarende ontwikkeling in zijn gedachtengang wil
waarnemen. En terecht. Er is zeker een belangrijk rijpingsproces. Hoe
zou het anders kunnen bij een denker van zijn formaat en zijn leeftijd.
De polemische instelling van de eerste periode heeft plaats gemaakt
voor een meer synthetische, consequent christocentrische aanpak van
alle gebieden van de theologie. Zijn visie op vele gebieden is milder en
begrijpender geworden. Maar noch in zijn christologie, noch in zijn
ekklesiologie heeft Barth een dergelijke formidabele ommezwaai gemaakt, dat men zou kunnen spreken van een radicale verzoening tussen
Barth en Rome. Bij een terugblik op de laatste tien jaar van zijn werkzaamheid vroeg hij zich n.a.v. de positieve ontvangst, welke zijn werk
onder de katholieken ten deel is gevallen, met een zekere verbazing af:
„Ist das Millennium angebrochen oder wartet es doch hinten der náchsten Ecke? Wie gerne möchte man es glauben!" 18),
In ieder geval zijn veel betwiste punten door zijn toedoen in het reine
gekomen. Controversen die zich op randgebieden bewogen zijn verplaatst naar het centrum waar ze thuis horen. En zelfs daar is zijn
oeuvre reeds nu onmiskenbaar van grote oecumenische betekenis geworden. Misschien zal de latere historicus moeten vaststellen, dat
Barths theologie een beslissend keerpunt is geweest. Om dat definitief
te kunnen zeggen zullen we dan toch eerst het theologische onweer,
dat rond de figuur van Bultmann is opgestoken en waarvoor ook Karl
Barth zelf beducht is, over ons heen hebben moeten laten gaan. Thans
is dit alles dus nog niet zo duidelijk te onderscheiden als menigeen zou
wensen. Maar reeds het bestaan van die wens, die zo verheugend veel
mensen inspireert tot „bidden en werken", is een genade.
1 $) Evangelische Theologie 20 (1960) 105. Een vertaling van deze terugblik kan
men vinden in: In de Waagschaal 15 (1960) 261~263 en 286-288.
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U wij volop in de voorbereidingsperiode zijn van het Tweede Vaticaans
N
Concilie, is het interessant eens na te gaan hoe het Eerste Vaticaans Concilie, een kleine eeuw geleden, werd voorbereid. Als katholieken geloven wij dat
de H. Geest de Concilievaders speciaal verlicht bij het formuleren en bepalen
van nieuwe geloofspunten, doch dit moet ons niet de vele menselijke kanten
van een concilie doen vergeten, en aan dit menselijk aspect willen wij hier bijzondere aandacht verlenen.
Het Eerste Vatikaans Concilie neemt nagenoeg een middenstelling in tussen
het ancien régime, waarin de katholieke godsdienst staatsgodsdienst was, en onze tijd, waarin de scheiding van Kerk en Staat praktisch bijna overal is aanvaard.
Het is een pijnlijke overgangstijd, een tijd van zoeken en tasten geweest, waarvoor wij begrip moeten opbrengen. Maar tevens zien wij dat de Katholieke
Kerk er in onze dagen ontzaglijk veel beter voorstaat dan een eeuw geleden.
Daarom zal het Tweede Vaticaans Concilie ook wel niet die passies opwekken,
welke het Eerste Vaticaans Concilie vaak tot het kookpunt heeft opgedreven.
De Kerk in de stromingen van de 19e eeuw
Uit de Franse Revolutie ontstond het levenskrachtige negentiende-eeuwse
liberalisme. Deze breed-culturele stroming wilde de mens bevrijden van alle gezag dat niet in hemzelf berust, en verkondigde als hoogste goed de vrijheid op
alle gebied. Aanvankelijk was dit liberalisme niet tegen de Kerk gekant. Het
was zelfs zeer aanlokkelijk toen de Kerk van de absolute vorsten op het eind
der 18e eeuw, van de gezagsdragers onder de Franse revolutie, en zelfs van de
vorsten na de restauratie van 1815, zoveel druk en vervolging had ondervonden
of nog steeds ondervond. Lamennais met zijn markante vrienden Montalembert, Lacordaire en anderen, meende dat de Kerk slechts vrijheid nodig had om
de waarheid te doen zegevieren, en werd een vurig verdediger van de liberale
vrijheden. Toen zij echter in 1832 een uitspraak van Rome uitlokten, nam de
paus in de encycliek Mirari Vos stelling tegen de vrijheid van geweten en van
1 ) De beste geschiedenis van het Vaticaans concilie lijkt ons: C. Butler, The Vatican
Council, (Londen-New-York-Torento, 2 dln, 1930) . Een zeer synthetisch overzicht
brengt Kan. R. Aubert in Le Pontificat de Pie IX, blz. 311-367 (Histoire de t'Eglise

o.l.v. Fliche en Martin, nr. 21, Parijs, 1952) . Een goede geschiedenis van het concilie,
tamelijk conservatief, is F. Mourret, Le Concile du Vatican (Parijs, 1919) . De Franse
niet-katholiek E. 011ivier bracht een objectieve geschiedenis van het Vaticaans concilie,
met de nadruk op de politieke aspecten, in: L'Eglise et l'Etat au Concile du Vatican
(Parijs, 4e uitg., 1884) . Van oud-katholieke zijde verscheen een tendentieuze geschiedenis: J. Friedrich, Geschichte des Vatikanischen Konzils (Bonn, 3 banden, 4 delen, 1887.1888) . De meest uitvoerige, prettig geschreven, een tikje conservatieve geschiedenis is
Th. Granderath S.J. en K. Kirch, Geschichte des Vatikanischen Konzils (Freiburg i.B.,
3 banden, 1903-1906) ; van deze laatste bestaat ook een Franse vertaling in vijf delen
(Brussel, 1907-1913).
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meningsverspreiding, en tegen de scheiding van Kerk en Staat. Deze doctrinaire
uitspraak zou o.a. aan de Belgische Katholieken, die in 1830, f 31 een liberale
grondwet hadden gemaakt, gedurende een halve eeuw gewetensangsten bezorgen. Wel zou Pius IX bij het begin van zijn pontificaat in 1846 in de pauselijke
staat allerlei „liberale hervormingen" invoeren, maar toen hij in 1848 door een
revolutie uit Rome was verdreven, werd deze paus, op wie de liberalen van de
hele wereld zo'n grote hoop gevestigd hadden, een scherp antiliberale paus.
Niet alleen voor de praktische verhoudingen, ook voor de doctrine had de
Kerk haar houding te bepalen. Nu de geestes- en natuurwetenschappen een zo
geweldige vlucht namen, werd het met de dag moeilijker geloof en rede met
elkaar overeen te doen stemmen. Verscheidene Franse denkers en theologen,
zoals de Bonald, Bautain en Bonnetty zochten de oplossing in een te sterk beklemtonen van het geloof en een onderschatten van de kracht van de menselijke
rede. Waarop Rome veroordelingen uitsprak en klaar affirmeerde dat de rede
het bestaan van God, de spiritualiteit van de menselijke ziel en de vrijheid van
de mens kan bewijzen. In de Duitssprekende gebieden daarentegen waar de
i/issenscha f t geweldige vorderingen maakte, wilden enkele denkers als Hermes,
Gunther en Frohschammer, de theologie met de filosofie in deze zin verzoenen,
dat zij derede het vermogen toekenden dogma's positief te bewijzen en als zuiver wetenschappelijke gegevens volgens haar eigen principes verder te ontwikkelen, buiten het kerkelijk leergezag om. Ook deze stellingen verwierp Rome.
Het was echter niet voldoende de waarde van de rede tegen de Fransen te beklemtonen en de niet herleidbare waarde van het geloof tegen de Duitsers en
de Oostenrijkers te bevestigen, het Concilie van het Vaticaan zou als een van
zijn voornaamste opdrachten krijgen, deze verhouding van geloof en rede eens
duidelijk te formuleren. Dit was des te noodwendiger daar men in de seminaries
en katholieke instituten over geen goede filosofie beschikte, en men tot het
einde der 19e eeuw zou moeten wachten eer het herleefde thomisme een soliede
filosofische basis zou verlenen aan de theologische studie.
Vanaf 1860 was er sprake van, dat de paus de moderne dwalingen plechtig

zou veroordelen. Dupanloup en vele Franse liberale katholieken werkten een
veroordeling van het liberalisme en van de moderne geestesstromingen tegen,
zoveel ze konden. Anderzijds maakte het voorbeeld van België, waar de Katholieke Kerk, dank zij de scheiding van Kerk en Staat, zich voorspoedig kon
ontwikkelen, in kerkelijke kringen grote indruk. Trouwens men kon toch niet
openlijk de Belgische grondwet veroordelen. In de zomer van 1863 verdedigde
Montalembert op het eerste congres der Belgische Katholieken te Mechelen
principieel het liberaal katholicisme, wat echter de paus ertoe bewoog Montalembert en kardinaal-aartsbisschop Sterckx in een geheim gehouden schrijven
te desavoueren.
Op 8 december 1864 vaardigde Pius IX de encycliek Quanta cura uit, waaraan een catalogus of Syllabus van 80 dwalingen was toegevoegd die reeds veroordeeld waren in 32 verschillende pauselijke documenten van 1846 tot 1864.
Plechtig veroordeelde de paus de moderne dwalingen als liberalisme en rationalisme, communisme en socialisme, vrijmetselarij en materialisme; de laatste
veroordeelde dwaling klonk als een bazuinstoot: „De Roomse Paus mag en moet
zich met de vooruitgang, het liberalisme en de moderne cultuur verzoenen en er
een compromis mee sluiten". Zelden heeft een document zo geweldige reacties
uitgelokt als de Syllabus. Terwijl de conservatieve katholieken jubelden, waren
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de liberale, de vooruitstrevende katholieken ontsteld en zetten de antiklerikalen
een aanval in regel in op de Kerk. Nu was het duidelijk, zo schreeuwden de
laatsten, dat de Kerk met de tijd niet mee wilde gaan en de moderne cultuur
vijandig was: de Dunkelmanner !
Toen publiceerde Dupanloup een geschrift waarin hij niets anders deed dan
de 80 stellingen van de Syllabus in hun context terugplaatsen, maar daardoor
maakte hij alle stellingen aanvaardbaar. Een zucht van verlichting ging onder
de katholieken van de hele wereld op. De eerste druk was in 2 uur uitverkocht;
in drie weken waren 100.000 exemplaren verspreid en het geschrift werd in vele
talen vertaald. Het meest opmerkelijke was evenwel, dat de paus zelf en 630
van de 900 bisschoppen van de hele wereld hem felicitaties stuurden. Toch
bleef er een grote malaise onder de katholieken.
En tenslotte was er nog de verhouding van de katholieken tot de paus. Frankrijk was sedert de 14e eeuw een haard geweest van gallicanisme, volgens hetwelk de decreten van de pausen slechts geldig zijn ex consensu Eccle ide, „door
de instemming der Kerk" en het concilie boven de paus staat. In de Duitssprekende gebieden was er anderzijds heel wat blijven hangen van het febronianisme: Febronius nog wel wijbisschop van Trier had in 1763 verdedigd dat de paus ten opzichte van de bisschoppen slechts de eerste onder zijn
gelijken is, en dat de bisschoppen de volheid van hun macht rechtstreeks van
God ontvangen.
Nochtans was sedert de Franse revolutie de macht en het prestige van de paus
onder de Katholieken van de hele wereld enorm gestegen. Het feit dat Napoleon, de heerser van Europa, in 1801 met de paus een concordaat had gesloten, de gevangenschap en het lij den van Pius VI en Pius VII, die zich heldhaftig
hadden verzet tegen de verdrukker, en de afschaffing van de geestelijke vorstendommen, die de bisschoppen als vanzelf hun blikken deed wenden naar Rome,
terwijl zij vroeger vooral om de gunst van hun koning of keizer bekommerd
waren, dit alles had de weg gebaand naar een uitzonderlijke positie van de paus
in de Katholieke Kerk. De overgrote meerderheid van de Katholieken was uitgesproken ultramontaans, d.w.z. dat zij, over de hoofden van hun bisschoppen
en zeker van de wereldlijke besturen heen, de richtlijnen gingen halen ultra
monter, „over de bergen", bij de paus. Het ultramontanisme wilde de macht
van de paus groter maken, vér boven die van de bisschoppen uitstekend, en vrij
van de politieke inmenging der staten. Er waren evenwel ook enkelen, zoals
Louis Veuillot, hoofdredacteur van L'Univers, en William Ward in Engeland en
Ierland, die de macht van de paus z6 wilden opdrijven, dat de bisschoppen er
alle gezag bij inschoten, en dat alle uitspraken van de paus als onfeilbaar werden
beschouwd. Met deze zgn. Neo-ultramontanen zullen wij verder nog genoeg te
doen hebben.
Dit waren de voornaamste problemen en spanningen in de Katholieke Kerk
in 1864, het jaar van de Syllabus, het jaar ook dat voor het eerst de idee van een
concilie werd geuit.
De Paus roept een nieuw Concilie samen
Op 6 december 1864, twee dagen v66r de afkondiging van de Syllabus., deelde Pius IX onder strikte geheimhouding aan een groep kardinalen mee, dat hij
er aan dacht een concilie samen te roepen. Op zijn vraag aan de te Rome ver-
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blijvende kardinalen wat zij van dit voorstel dachten, antwoordden 13 kardinalen instemmend, zes maakten voorbehoud, slechts twee waren bepaald afwijzend.
zend.
Daarop benoemde de paus begin maart 1865 een commissie van vijf kardinalen om de zaak verder te onderzoeken. Hun besluit was, dat het samenroepen
van een concilie zeer wenselijk was en zij stelden voor, een zeker aantal vooraanstaande bisschoppen van de hele wereld om hun advies te vragen. Men consulteerde een veertigtal markante bisschoppen, waaronder Dupanloup in Frankrijk,
Rauscher en Schwarzenberg in Oostenrijk-Hongarije, Manning in Engeland, en
in België niet de aartsbisschop van Mechelen, kardinaal Sterckx, maar de bisschop van Namen, Mgr. Dechamps, die trouwens in 1867 Sterckx als aartsbisschop van Mechelen zou opvolgen. De grote meerderheid der bisschoppen was
gunstig, slechts zes à acht betwijfelden de mogelijkheid en het nut van een
concilie.
Het is interessant na te gaan welke redenen de kardinalen en bisschoppen voor
een concilie opgaven. De voornaamste waren: de moderne dwalingen veroordelen, het kerkelijk recht aan de gewijzigde omstandigheden aanpassen, de vorming van clerus en religieuzen verbeteren en de eenheid met de afgescheiden
christenen bewerken. Opvallend is dat slechts twee kardinalen en acht bisschoppen hadden gerept over het definiëren van de pauselijke onfeilbaarheid.
Zover was men reeds in 1865 gekomen. De oorlog echter van Pruisen en
Italië tegen Oostenrijk, wat de terugtrekking der Franse troepen uit Rome en een
aanval van de Garibaldisten op de pauselijke staten uitlokte, deed voorlopig alle
concilieplannen opbergen. Het duurde tot 29 juni 1867 eer Pius IX het stilzwijgen verbrak en in een toespraak tot nagenoeg 500 bisschoppen die naar
Rome waren gekomen om de 1900e verjaring van de marteldood van Petrus te
herdenken zijn beslissing te kennen gaf een concilie samen te roepen. Op 29
juni 1868 verscheen de bul Aeterni Patris, die het concilie tegen 8 december
1869 samenriep.
Men wilde terecht de vergissingen van Trente voorkomen: toen de concilievaders te Trente op 13 december 1545 het concilie begonnen, merkten ze dat er
geen voorbereidend werk was verricht, dat er geen werkschema's noch een reglement van discussie noch wat dan ook bestond, zodat men vele maanden verloor
eer men het eigenlijk conciliewerk kon aanvangen. Daarom waren deze keer
reeds eind 1867 vijf commissies opgericht, die alle een Italiaanse kardinaal als
president kregen, behalve de commissie voor kerkelijk-politieke zaken, die door
de Duitse kardinaal Reisach gepresideerd werd. In deze commissies werden
96 consultoren aangesteld, waarvan 60 Italianen. Daarenboven waren de 36
buitenlandse consultoren met zorg uitgekozen onder de theologen van ultramontaanse strekking. De samenstelling van deze vijf commissies gaf onmiddellijk
aanleiding tot scherpe kritiek.
Rome had de nuntii gevraagd welke geleerden in de verschillende landen in
aanmerking kwamen om consultor te worden. Van de vijf Duitse universiteiten:
München, Bonn, Tübingen, Freiburg-im-Breisgau en Würzburg werden alleen
twee professoren van Würzburg beroepen; als men dan weet welke faam de
Duitse geleerden in deze tijd hadden, was dit wel heel weinig. Na protesten uit
Duitsland en Oostenrijk inviteerde men nu ook Hefele, de schrijver van de nog
steeds beroemde Conciliengeschichte, die weldra bisschop van Rattenburg-Wurttemberg werd; ook de bekende kerkhistoricus Alzog werd uitgenodigd. Tot verbazing van alle Duitsers en van velen buiten Duitsland werd Doellinger, de be-
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roemdste kerkhistoricus van Duitsland en de algemeen erkende leider van de
Deutsche Theologie, niet gevraagd. Als men echter weet dat Doellinger in ditzelfde jaar 1868 onder een deknaam vinnige artikelen tegen de Kerk publiceerde
en in 1869 zelfs aan Kardinaal Schwarzenberg schreef, als aanhanger van de
Deutsche Theologie en als ontkenner van de pauselijke onfeilbaarheid in Rome
geen dienst te kunnen bewijzen, begrijpt men enigszins de handelwijze van
Rome. Uit Frankrijk ontbood men nu ook Freppel, een vriend der liberale katholieken. In Engeland liet men Newman door zijn bisschop, Mgr. Ullathorne,
polsen of hij bereid was aan de voorbereidende werkzaamheden te Rome deel te
nemen. Dit was voor Newman, die zoveel had moeten lijden onder allerlei verdachtmakingen, een echte rehabilitatie, maar hij weigerde wegens zijn slechte
gezondheid en ook omdat hij alleen Engels kon spreken.
Terwijl de vijf commissies duchtig aan het werk togen om schema's voor de
discussies der concilievaders voor te bereiden, naderde het ogenblik om deze
zelf te inviteren. Hierbij stelden zich delicate problemen. Wie zou men uitnodigen ? Op het eerste concilie, dat van Nicea, zetelden enkel bisschoppen, op
het Vierde Lateraans concilie zaten er dubbel zoveel abten als bisschoppen, te
Konstanz en te Basel waren er zoveel theologen en canonisten met stemrecht,
dat de bisschoppen een onbeduidende minderheid vormden, te Trente hadden
alleen de bisschoppen stemrecht terwijl de enkele aanwezige abten één stem
per drie personen hadden. Wat zou men nu doen?
Tot een concilie behoren bij goddelijk recht de residerende bisschoppen;
wegens een lange gewoonte echter werden de kardinalen uitgenodigd, ook wanneer zij niet aan het hoofd van een bisdom stonden. Na ampele discussie werden
ook titulaire bisschoppen d.w.z. zij die de bisschopswijding hebben ontvangen
maar niet aan het hoofd van een canoniek opgericht bisdom staan, geïnviteerd.
Tenslotte nodigde men ook de abten nullius uit, de generale oversten der orden
en de abten-voorzitters van congregaties van abdijen. Op deze wijze werden
55 kardinalen, 11 patriarchen, 11 primaten, 166 aartsbisschoppen, 753 bisschoppen, 6 abten nullius, 29 generale oversten en 25 gemijterde abten uitgenodigd:
alles samen 1056 concilievaders.

Worden de Protestanten en de Regeringen geïnviteerd?
Na ingewonnen advies besloot de paus de Oosterse bisschoppen naar het
concilie uit te nodigen. Op 8 september 1868 richtte hij een apostolische brief
aan „alle bisschoppen der Kerken van Oosterse ritus die niet in gemeenschap
met de Apostolische Stoel leven". Hierin beklemtoonde de paus dat hij de opvolger van Petrus is en toonde met teksten van de Vaders aan dat de bisschop
van Rome in de Kerk een bevoorrechte plaats inneemt. Hij nodigde de afgescheiden bisschoppen vaderlijk naar het Concilie, om die eenheid te herstellen
die eens alle Kerken had verenigd.
Op 28 september zond de kardinaal-prefect van de Propaganda dit pauselijk
schrijven aan de apostolische delegaten, vicarissen en prefecten in het Oosten
om het persoonlijk aan de patriarchen en bisschoppen van de Schismatieke Kerken te overhandigen. Jammer genoeg was door een indiscretie, zoals er in Rome
nog wel eens voorkomen, het schrijven reeds op 22 september in de Giornale di
Roma verschenen en weldra door de pers in het Oosten bekend gemaakt.
Toen Abbate Testa, vicaris-generaal van de apostolische delegaat van Con-
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stantinopel, de Griekse patriarch, na voorafgaande afspraak, op 17 oktober bezocht, trof hij daar ook de metropoliet van Ephese en een hoogwaardigheidsbekleder van de Kerk van Chalcedon aan. De patriarch ontving hem koel en
gaf hem een teken het pauselijk schrijven op de divan neer te leggen. Dan zei
hij : indien wij niet reeds in de kranten de inhoud van het schrijven hadden gelezen, zouden we het hebben aangenomen. Nu hebben wij gezien dat de paus
bij zijn aanspraken blijft, terwijl wij de apostolische traditie voortzetten en de
leer van de oecumenische conciliën en kerkvaders trouw bewaren. Het is nutteloos daar discussies over te houden; het kan alleen maar de tegenstellingen tussen de Oosterse en de Westerse Kerken verergeren. De paus had tevoren met
ons moeten beraadslagen over een te houden concilie, maar ons niet voor een
voldongen feit stellen, waaruit duidelijk de aanspraken van Rome blijken. Bij
het weggaan kon Abbate Testa zijn schrijven weer meenemen.
De volgende dag verscheen in de krant van Constantinopel een tendentieus
bericht over dit onderhoud, dat vele Oosterlingen tegen de Roomsen opzette,
maar anderen ook ontstemde. Op een paar uitzonderingen na, lieten alle Oosterse bisschoppen zich door het voorbeeld van de Griekse patriarch van Constantinopel leiden.
Wat zou men echter met de Protestanten doen ? Daar zij, behalve de Anglikanen en de Jansenisten van Utrecht, geen bisschoppen hadden, werd het moeilijk
persoonlijke invitaties te sturen. Ook staan de Protestanten heel wat verder van
de Katholieke Kerk dan de Oosterse afgescheiden Kerken. Tenslotte zond men
aan de Protestanten en de Anglikanen een algemeen schrijven, gedateerd op
13 september, d.i. vijf dagen na de brief aan de Oosterse bisschoppen, om duidelijk een onderscheid tussen hen te maken. In dit schrijven spoorde de paus
de Protestanten aan hun huidige toestand, de splitsing in talloze sekten in ogenschouw te nemen, daar dit leidde tot de ontbinding der christelijke doctrine, en
terug te keren tot de Katholieke Kerk, die de volheid van het christelijk geloof
bezit.
zend, en zij
Over het algemeen was het antwoord der Protestanten zeer afwijzend,
beschouwden dit pauselijk schrijven als een provocatie. Er waren echter ook
uitzonderingen. De meest markante protestant in Frankrijk, Guizot, zei op een
vergadering op 10 november 1868: „Pie IX a fait preuve d'une admirable
sagesse en convoquant cette grande assemblée, d'ou sortira peut-être le salut du
monde; car nos sociétés sont bien malades; mais aux grands maux les grands
remèdes". In Duitsland schreef de protestant Reinhold Baumstark een brochure
voor de vereniging der Kerken, en vier protestantse geestelijken uit Saksen
schreven uit naam van vele evangelischen uit Saksen aan bisschop Martin van
Paderborn om uiting te geven aan hun verlangen naar hereniging; zij stelden
vooral twee eisen de telkens weerkerende eisen ! —: lekenkelk en priesterhuwelijk. In Engeland, waar de kerkelijke kringen door het Oxford Movement
reeds waren omgewoeld, streefden sommigen naar hereniging, en knoopten betrekkingen aan met de bollandist Victor De Buck S.J., een geleerde van liberale
strekking, maar de anglicaanse voorman Pusey deed alle verdere onderhandelingen mislukken. In Nederland wilde een tamelijk groot aantal jansenisten dat
hun bisschoppen op de uitnodiging zouden ingaan, daar zij altijd hun geval en
hun afscheuring aan een concilie hadden willen voorleggen. De jansenistische
bisschoppen zelf waren hier echter niet voor te vinden.
Moest men ook de regeringen inviteren een gezant naar het Vaticaans concilie
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af te vaardigen ? Op alle vorige concilies waren vertegenwoordigers van het
burgerlijk gezag aanwezig. Aangezien de Katholieke Kerk nog altijd de stelling
van eenheid van Kerk en Staat huldigde, ware het logisch geweest tenminste
aan de katholieke regeringen een invitatie te sturen. De moeilijkheid was dat de
koning van Italië geëxcommuniceerd was wegens de annexatie van een groot
deel der pauselijke staten, terwijl vele presidenten van Zuidamerikaanse staten
antiklerikaal of zelfs vrijmetselaar waren. Zo opteerde men voor een compromis:
men zou de convocatiebul van 29 juni 1868 naar de katholieke hoven zenden en
de wens uitdrukken dat de katholieke vorsten hun steun aan het concilie zouden
verlenen. Praktisch kwam dit neer op een erkenning van de scheiding van Kerk
en Staat!
Van de kant der regeringen stelde zich een gelijksoortige vraag. Nagenoeg
alle regeringen waren liberaal gezind en huldigden dus het principe van scheiding van Kerk en Staat. Indien zij logisch waren met zichzelf, moesten zij al'
wat de godsdienst aanging, en dus ook een concilie, als een privé-zaak beschouwen en dit gewoonweg ignoreren. Maar ook hier was de praktijk sterker dan de
principes. Prins von Hohenlohe, eerste minister van het katholieke Beieren,
hiertoe aangezet door Döllinger, stuurde op 9 april 1869 aan alle gezanten van
de Beierse koning aan de verscheidene hoven een schrijven: er dreigde gevaar
dat het concilie de stellingen van de Syllabus, positief geformuleerd, als dogma
zou definiëren en aldus de macht van het burgerlijk gezag zou ondermijnen;
daarom stelde de Beierse eerste minister voor, dat alle regeringen samen een actie zouden inzetten om te voorkomen dat het concilie over kwesties van Kerk en
Staat beslissingen zou nemen, zonder hen vooraf te kennen. Dit initiatief had
niet het minste succes. In Pruisen besloot Bismarck, en in Oostenrijk de minister
van buitenlandse Zaken, von Beusten,niet in het concilie tussenbeide te komen,
als dit zich niet met politieke kwesties inliet. Rusland, dat een groot deel van
Polen bezet hield, verbood de Poolse bisschoppen het concilie bij te wonen.
België, Spanje en Portugal besloten de meest strikte neutraliteit in acht te nemen.
Italië nam aanvankelijk een gunstige houding aan, maar zag daarna scherper
toe. Maar veruit het belangrijkst was de houding van Frankrijk. Daar Franse
troepen Garibaldi beletten Rome in te nemen, ware het voldoende geweest die
troepen terug te roepen, en een concilie zou volslagen onmogelijk worden.
Maar o.a. door de tussenkomst van de vrijzinnige 011ivier, besloot Frankrijk
zijn troepen in Rome te houden, het concilie volledig vrij te laten en de bisschoppen rustig te laten deelnemen aan de sessies. Wij mogen dus concluderen
dat de Europese regeringen een neutrale houding tegenover het concilie aannamen, doch zouden ingrijpen, wanneer dit bepaalde stellingen zou definiëren
die in de Syllabus voorkwamen.
Vinnige Polemieken v66r het Concilie
In juli 1868 dus de maand na de officiële aankondiging van het Concilie bracht de Parijse krant Le Figaro het sensationele nieuws dat Mgr.
Maret, deken van de theologische faculteit der Sorbonne, een boek aan het schrij ven was tegen de ultramontane stellingen. De dwaaste geruchten deden weldra
de ronde. De I nd é pendance Beige wist te berichten dat het boek de superioriteit
van het concilie boven de paus zou aantonen en de absurde stelling van de onfeilbaarheid van de paus zou weerleggen. Daarop ontstond een vinnige penne-
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strijd tussen Louis Veuillot, de hoofdredacteur van L'Univers, en Mgr. Maret.
Ook in Duitsland verschenen nu twee brochures, waarin scherp stelling genomen werd tegen het samengeroepen concilie. Men voelde dat er elektriciteit
in de lucht zat. Een niets was voldoende om een storm te ontketenen. Dit nu
deden de Italiaanse jezuïeten!
Op aanvraag van Kardinaal Antonelli, pauselijk staatssecretaris, had nuntius
Chigi uit Parijs twee adviezen van voorname Parijse priesters over de houding
der Franse katholieken ten opzichte van het concilie opgestuurd. De Civiltd
Cattolica, in 1850 op aandringen van Pius IX opgericht om de christelijke cultuur ook op politiek gebied te verdedigen, en tegen de wil van de Generale
Overste, P. Roothaan, aan de Italiaanse Jezuïeten toevertrouwd, kreeg de twee
Parijse adviezen door Antonelli toegezonden, en publiceerde ze grotendeels in
haar nummer van 6 februari 1869. Hierin las men dat de Franse katholieken in
twee groepen verdeeld waren: de „echte" katholieken en de liberale. De eersten
hoopten dat het concilie kort zou zijn, de stellingen van de Syllabus, positief
geformuleerd, zou definiëren en de onfeilbaarheid van de paus bij acclamatie
tot dogma zou uitroepen. Wie ook de verantwoordelijkheid moge dragen van
deze publikatie in -de Civiltà Cattolica, het was in elk geval, zoals men zei, „une
faute énorme" . Tot nog toe was de hele aandacht gegaan naar het veroordelen
van de moderne dwalingen, nu werd plotseling de onfeilbaarheid van de paus
op de voorgrond gerukt.
Daar de voorbereidende vijf commissies te Rome volop aan het werk waren
en men reeds kritiek had uitgebracht over hun samenstelling, rees nu eensklaps
de vraag of men te Rome wellicht iets aan het bekokstoven was en de samengeroepen bisschoppen van het Concilie voor een voldongen feit zou stellen, zodat zij enkel konden definiëren, wat een Voorconcilie had klaargemaakt. Op het
concilie zou weldra blijken dat die vrees ongegrond was, maar dit nam niet weg
dat nu de storm met volle geweld opstak.
In maart en april 1869 verschenen in de Augsburgse Allgemeine Zeitung,
niet ondertekend, vijf artikelen, die vanaf juli in boekvorm gebundeld in het
Duits en in verscheidene andere talen te lezen waren: Der Papst und das Vatikanische Konzil door Janus. Na gezegd te hebben dat het primaat van de paus
in de eerste eeuwen stilzwijgend werd aanvaard, deed de auteur een frontaanval
op de hele pauselijke instelling zoals die zich sinds Hildebrand in de 11de eeuw
heeft ontwikkeld: de centralisatie te Rome, de inquisitie, de pauselijke Curie,
de tijdelijke macht van de paus in de pauselijke staten, de Syllabus als de veroordeling van de moderne politieke opinies, enz. Naar velen meenden was het
een aanval tegen Rome, zoals er zelden een gepleegd was. Gezien de enorme geleerdheid waarvan dit geschrift getuigde, dacht men onwillekeurig dat Doellinger de auteur was, maar deze heeft dit nooit willen erkennen. Wel verscheen er
een Anti-Janus van niemand minder dan de bekende kerkhistoricus Hergenroether, maar een dergelijk geschrift was eigenlijk niet te weerleggen.
Janus had zeer behendig voorgespiegeld dat men de proposities van de
Syllabus positief zou stellen en hij gaf hier enige typische voorbeelden van en als geloofspunten uitroepen. Ja, als eens de paus onfeilbaar was verklaard,
kon hij om het even welk punt op sociaal of politiek gebied tot dogma uitroepen, het was voldoende te zien naar hetgeen Veuillot en Ward hiervan maakten,
om het onhoudbare van de toestand voor een katholiek aan te voelen.
Afgezien van de brochure An die Katholzken Badens, ondertekend: „Mehrere
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Katholiken'', en van de Koblenzer Adresse, welke een groep vooraanstaande katholieken aan de bisschop van Trier stuurden, was vooral één reactie van de
Duitse leken belangrijk. Een groep katholieke politici, waaronder Windthorst,
Reichensperger, Joerg en anderen, die zich weldra onder de Kulturkam p f zo
dapper voor de katholieke zaak zouden inzetten, stuurden aan het Duitse episcopaat een niet-publiek schrijven; vooraf betuigden zij dat zij zich aan al wat het
Concilie zou bepalen, zouden onderwerpen, maar zij hoopten dat het dogma van
de onfeilbaarheid, gezien de omstandigheden, niet opportuun was, en dat men
in het definiëren van dogma's die het politieke leven raakten, rekening zou
houden met de bestaande verhoudingen tussen Kerk en Staat.
Juist waren de Duitse bisschoppen begin september 1869 nagenoeg voltallig
te Fulda samengekomen. Een heftig debat ontspon zich. Het gevolg van hun
discussie was dat zij een gezamenlijk herderlijk schrijven aan hun gelovigen
richtten: elke bischop kan zich op het concilie vrij uitspreken en vooral, het
Concilie wordt geleid door de H. Geest; daarom spoorden zij alle gelovigen aan
voor het welslagen van het Concilie te bidden en in de stemming te verkeren
om al wat het Concilie zou definiëren te aanvaarden. Maar de gelovigen vernamen op dat ogenblik niet, dat 14 van de 20 te Fulda vergaderde bisschoppen
ook aan de paus een schrijven richtten, waarin zij uiting gaven aan hun vrees
voor komende moeilijkheden, en de wens uitdrukten dat de onfeilbaarheid, als
niet opportuun voor Duitsland, niet zou behandeld worden. Dit stoute stuk was
ondertekend door Mgr. Melchers, aartsbisschop van Keulen, Mgr. Scherr, aartsbisschop van München, de ervaren conciliekenner Mgr. Hefele, bisschop van
Rottenburg, de sociale voorman Mgr. Ketteler, bisschop van Mainz, enz.
In Frankrijk ontbrandde intussen een even heftige strijd, die in een vinnige
polemiek ontaardde. Was Janus-Doellinger, de twijfelachtige katholiek, in
Duitsland de leider van de aanval, in Frankrijk was de centrale figuur de markante kerkvorst van Orléans, Mgr. Dupanloup. Deze typisch Franse bisschop,
goed theoloog, schitterend redenaar en trouwe zoon van de Kerk, was destijds
in Rome gepromoveerd op een proefschrift over de onfeilbaarheid van de paus:
deze nam hij volmondig aan, maar hij achtte het niet opportuun, in de gevaarlijke tijdsomstandigheden van toen, een dergelijk dogma te definiëren. Toen er
een heftige pennetwist gevoerd werd over het artikel van de Civiltà Cattolica
schreef hij op 18 en 19 maart 1869 in Le Francais twee artikelen om duidelijk
te zeggen dat het definiëren van de onfeilbaarheid van de paus niet opportuun
was. Erger nog werd het toen Mgr. Maret in september de eerste twee delen van
zijn werk Du concile général et de la paix religieuse uitgaf en de euvele moed
opbracht dit werk aan de paus en aan alle bisschoppen van de hele wereld te
zenden. Hierin verdedigde hij de bijna uitgestorven gallicaanse theorieën, dat
het concilie boven de paus staat en dat de uitspraken van de paus slechts onf Bilbaar zijn, wanneer zij door de Kerk worden goedgekeurd. Mgr. Pie, bisschop
van Poitiers, keerde zich in een homilie tegen Mgr. Maret en natuurlijk viel
Veuillot de Parijse Monseigneur heftig aan. Mgr. Dechamps, die intussen aartsbisschop van Mechelen was geworden, had in een herderlijk schrijven van mei
1869 als goed theoloog duidelijk de grenzen van de onfeilbaarheid aangegeven
en gezegd dat men nu zeker de onfeilbaarheid moest definiëren, aangezien ze
betwist werd.
De opening van het concilie was nu aanstaande. Op 10 oktober 1869 verscheen in Le Correspondant, het orgaan van de Franse liberale katholieken, een
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lang artikel van 50 volle bladzijden om stelling te nemen tegen de geweldige
overdrijvingen van Veuillot. Het stuk was door de Broglie ondertekend, maar
door Dupanloup ingegeven. De liberale katholieken gaven uiting aan hun dubbele bezorgdheid: wat de betrekkingen van de paus met de Kerk aangaat, hoopten zij, in de eeuw van het zegevierend parlementarisme, dat het Concilie de
Kerk niet van een gematigde monarchie in een absolute monarchie zou veranderen. En wat de onderlinge betrekkingen van de Kerk met de Staat aangaat, zou het Concilie er goed aan doen, niet de stellingen van de Syllabus
te definiëren, maar ze te verklaren, daar zij slecht begrepen werden en zoveel
kwaad bloed hadden gezet. Zij eindigden met nu reeds te verklaren dat zij zouden aanvaarden al wat het Concilie zou definiëren. Dit artikel, heel en al verschillend van toon van het boek van Janus, dat trouwens niet de onfeilbaarheid
van de paus bestreed, maar alleen de opportuniteit van het uitroepen van dit
dogma, had in Frankrijk, Engeland, Duitsland en Italië een enorme weerklank.
Intussen bleek steeds duidelijker dat vele katholieken en zelfs vele bisschoppen extravagante ideeën hadden over de pauselijke onfeilbaarheid. Had Mgr.
Manning, aartsbisschop van Westminster, niet betoogd dat de paus onfeilbaar
was „apart from the bishops", „afgescheiden van de bisschoppen"; Ward
meende dat „all direct doctrinal instructions of all encyclicals, of all letters to
individual bishops and allocutions, published by the Popes, are ex cathedra
pronouncements and ipso facto inf allible" ; L'Univers paste de hymne tot de
H. Geest toe op Pius IX: „A Pie IX, Pontife-roi: Pater pauperum, Dator munerum, Lumen cordium. Emitte coelitus, Lucis tuae radium" ; een Italiaanse
ultramontaan schreef over de paus: „Quando egli medità, è Dio che pensa in
lui". Dit alles werd Dupanloup te sterk en, tegen de raadgevingen in van zijn
vrienden, publiceerde hij op 11 november, vlak voor zijn afreis naar Rome, zijn
brief aan zijn clerus: „Observations sur la controverse soulevée relativement a la
définition de 1'inf aillibilité au prochain concile". Hierin, zo zei hij, wilde hij
niet spreken over de leer van de onfeilbaarheid, maar alleen aantonen dat het
uitroepen van het dogma van de onfeilbaarheid van de paus niet opportuun was:
de definitie is immers overbodig, zij zal een hindernis zijn voor de terugkeer van
de Oosterse christenen en van de protestanten, zij zal de vijandschap van de
regering uitlokken, zij zal het gezag van de bisschoppen bij hun gelovigen ondermij nen, enz.. Toen Veuillot in L' Univers heftig risposteerde, verloor Dupanloup zijn koelbloedigheid en nam Veuillot in een Avertissement flink onder
handen.
Zowel Dupanloup als Veuillot waren fout. Het gevolg was echter dat alle
katholieken in Frankrijk zich met de zaak bezig hielden: op de marktpleinen,
gedurende de entr'acten van de Opera, overal werd nog slechts over concilie en
onfeilbaarheid gesproken.

TH. GOVAART

Hugo Claus

ET is nog niet mogelijk uit te maken welk deel van het oeuvre van de thans
F1
veelgelezen en uitermate belangrijk geachte Vlaamse schrijver H. Claus
in de ontwikkelingsgang van onze letteren en van ons denken een blijvende
1)

plaats zal gaan innemen. Zoals elke auteur heeft hij zijn sterke en zijn zwakke
momenten, terwijl zijn plaats in de toekomst ook nog van de aard van deze
toekomst af zal hangen. Op de dag van vandaag evenwel ontleent zijn werk
zijn belang
behalve aan een eventueel eraan klevende „eeuwigheidswaarde"
voornamelijk aan het mensbeeld dat hierin tot uitdrukking wordt gebracht en
gezien de aandacht welke hieraan allerwege wordt gedat klaarblijkelijk
appelleert aan iets dat in het beleven van de moderne Nederlander
schonken
en Vlaming aanwezig is.
„Je suis trop seul"
In het vroegste werk van Claus vinden we een belangrijk deel onverwerkte
puberteitsproblematiek: een onzekere houding tegenover de vader, de moeder
en het meisje. Qua leeftijd en totale ontwikkeling moet de schrijver toen hij deze
verhalen, gedichten etc. schreef in adolescentia of juventus hebben verkeerd,
maar we weten dat het zeer veel voorkomt dat bepaalde puberteitsproblematieken langer blijven doorwerken, anderzijds dat individuen met een flinke geestelijke weerstand tijdens de virilitas de psychiater kunnen verbazen met verslagen
van regelrechte neurosen welke zij dan toch klaarblijkelijk in de eigen groei
geleidelijk overwonnen hebben. Claus' voorstelling van Gods alziend oog in
„Het huis in de struiken" (De Zwarte Keizer), van „de oude man met de
degen" in „Gebed om geweld" (DZK), plus dan nog de passage uit de verzencyclus „De verloren zoon" (uit Kleine Reeks), waarin zowel berouw als medelijden worden afgewezen, maken ons duidelijk dat Claus in ieder geval met „de
Vader in de hemel" meent te hebben afgerekend. Misschien is dit te zwaar uitgedrukt en kan men ook van deze Vlaming zeggen wat Ludwig Marcuse van
Freud beweert: „er lebte in einer Zeit, in der man am Tode Gottvaters nicht
mehr so litt, weil man schon als Waise geboren war".
Heel scherp is de afwijzing van de leraar en pseudovader in „Het Mes"
(DZK). Het contact van deze Oscar met de moeder isoleert Thomas voelbaar,
er staat
het kost hem grote moeite deze grens te overschrij den en als hem dit
lukt, is de symboliek van het Oidipouscomplex,
duidelijk bij : voor éénmaal
van de zoon die de vader vermoordt om de moeder te kunnen bezitten, in Claus'
tekst duidelijk gegeven („zijn hoofd ... in de opening van haar jurk, tegen
haar borst” en „terwijl zij haar gezicht, haar geurend haar vooroverboog en
tegen zijn wang drukte") . Een tweede pseudovader, juister de omkering van de
vaderfiguur, vinden we in het vers gewijd aan Antonin Artaud (Registreren) .
Deze, vereerde, dichter vinden we aangeduid met een aantal eigenschappen
welke precies tegenovergesteld zijn aan die welke dè vader pleegt (hoort) te
bezitten: hij is niet de levenskrachtige, maar de „bleke kapitein" met het uitge1)
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kerfd gezicht, met de gebroken „weke ruggegraat", de „verschrikte'', „bloedende, doodgeborene, uitgebrande man", de Creon, wiens vrouw, zoon en schoondochter door zijn schuld gestorven zijn. Het vacuum dat hij opent is gelijk
aan dat van de vaderloze jongen of jongeman.
De regelrechte „vadermoord" vinden we dan in het pantomimegedicht „Zonder vorm van proces". Opvallend is hierin evenwel dat de moeder het minstens
even zwaar moet ontgelden. Claus' houding tegenover haar is in dit beginwerk
hoogst onzeker. In de verhalen „Het huis in de struiken" en „Het Mes" ergert
de moeder het kind door ontrouw of ongrijpbaarheid; in het pantomimegedicht
heet zij „een ellendelinge", maar in het zesde vers uit Registreren neemt de jongeman tot haar (mogelijk tot een geliefde die haar trekken heeft aangenomen)
zijn toevlucht. Hij weet zich nergens te bergen „dan in dit steeds ontheiligd
huis" van haar „armen, borst en moederlijk gezicht". Even zeker is het daarentegen dat „ook eens uitgestoten wordt een te lang gedragen vrucht". Hij
zal van de moeder afstand moeten nemen en zijn eigen relaties moeten kweken.
Geholpen door de weer vacuumachtige figuur van De Hertog doet hij dat dan
ook in hetzelfde pantomimegedicht, waarin de ouders terzijde worden gesteld
en de individuatie dus haar beslag zou kunnen krijgen.
Typisch puberaal zijn dan weer zijn reacties op het meisje. In deze levensfase
schijnt het de jongen zeer moeilijk te vallen de sexualiteit als een geheel te beleven. „De lijnen van de zuiver lichamelijk-fallische sexualiteit en die -der psychische erotiek lopen in het eerst gescheiden (Rumke) . Wanneer we de verzen uit
de „In memoriam"-cyclus (Kleine Reeks) en de lyrische passages over de jongen en het meisje uit Zonder vorm van proces naast elkaar leggen, zien we
respectievelijk de „zeer fijne tedere bewondering" en de volgens Rümke en
Spranger geheel gescheiden daarvan voorkomende uitgesproken fallisch-sexuele
fantasieën. Overigens zijn deze laatste niet meer (zoals in de puberteit vaak het
geval is) ongedifferentieerd, maar uitgesproken op één figuur gericht, -die evenwel niet meer het „onthecht en vogelvrije wezen" uit de „In Memoriam"-cyclus
is. Een veelzijdige, geïntegreerde menselijke verbondenheid zal alleen mogelijk zijn met haar die zowel het voorwerp van de psychische erotiek als van de
fallische sexualiteit zal kunnen zijn. De roman De Metsiers laat in de verhouding tussen het meisje Ana en haar halfbroer Bennie de onmogelijkheid deze
componenten van de sexualiteit nu reeds bijeen te brengen heel duidelijk zien.
De incestdreiging is hier het symbool van de weerstanden welke nog niet overwonnen konden worden.
Misschien zijn zo nog eens de hoofdlijnen uit de vroege problematiek van
zing van God en vader; teleurgesteld zijn (event.
Claus omhooggehaald: afwijzing
afwijzen van) de moeder; alsnog ambivalente houding tegenover het meisje, dat
ook nog ergens als moeder ervaren wordt (incest-vrees) en verering van een
perversie van de vader (Artaud) . Als we de inwendige samenhang van dit
alles langzamerhand hebben leren doorvoelen steeds weer moeilijk, want
iedereen heeft het weer anders doorleefd kijken we even verrast op als we
zo terloops alles in één alinea bij elkaar vinden in het boekje van Marcuse over
Freud: Jr nahm mit Darwin an, dasz die ersten Menschen-Gruppen Ur-Diktatoren gehorchten, Ur-M inchen, denen die Familie völlig Untertan war, die auf
alle Frauen ihrer Horde ausschlieszlichen Anspruch hatten. Das habe dann in
sagenhafter Vorzeit zu einem Aufstand der Söhne geführt, zur Beseitigung des
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Vaters, zum Schuld-Gefühl der Söhne, die ja den Vater nicht nur gehaszt
auch geliebt und bewundert hatten, zum ersten Uebereinkommen der Brüder,
vor allem zum Incest-Verbot, der Grundlage von Gesellschaf t und Moral, und
zur Erhöhung des gemordeten alten als Totem, der Keim aller spiteren Religionen .
En zo ontdekken we „het wijde gebied van eenzaamheid waar deze jonge
man vandaan komt" zoals Teirlinck het later naar aanleiding van Een bruid
in de morgen heeft uitgedrukt, terwijl we tegelijk zien dat deze eenzaamheid
niet zo uitzonderlijk is en we deze ook nog verder willen relativeren door aan
te nemen dat het zelfs noodzakelijk is de jonge mens de tijd te laten om eenzaam te zijn.
De gevoeligheid van de mens aanwakkeren
Zowel in de psychologie als in al dedaardoor „aangestoken" vormen van
bedrijvigheid is het gevaar niet denkbeeldig, dat we in onze beschrijvingen en
de daaruit getrokken conclusies steeds van uiterste gevallen uitgaan. Ieder aandachtig lezer voelt wel iets resoneren, wanneer hij de vroege werken van Hugo
Claus leest, maar de meesten zullen toch bij zichzelf vaststellen dat zij de puberteit en de adolescentie op een wat rustiger wijze hebben doorleefd dan deze
auteur; verder zullen er ook vooral jongere lezers zijn, die zich graag een
dergelijk turbulent verleden (of heden) laten suggereren en dan tenslotte ook
nog vooral oudere waarschijnlijk die zich afvragen of de schrijver een en
ander zelf niet achteraf een beetje heeft aangedikt. Wat het laatste betreft:
laten we hier rustig vanuit gaan. Het woord verdichting heeft niet voor niets
twee betekenissen en wanneer de schrijver zijn fantasie loslaat op zijn jeugdbelevenissen betekent dit wanneer hij tenmiste een waarachtig kunstenaar is
altijd, dat hij datgene wat werkelijk is voorgevallen op een gecomprimeerde,
sprekender manier gestalte geeft. Het is hem daardoor mogelijk niet alleen hen
te bereiken die dezelfde gevoeligheidsgraad bezitten als hijzelf, maar ook begrip
en beleven op te wekken bij die mensen, die zelf een minder verfijnd ervaringsleven bezitten óf niet in staat zijn zich adequaat te uiten. Een andere vraag welke
men zich bij schrijvers als Hugo Claus vaak stelt en wellicht ook met recht mag
stellen is deze: of het nodig is binnen de menselijke beleving een zo grote plaats
aan de sexualiteit in te ruimen als hier gebeurt.
We weten sinds Freud en zijn wetenschappelijke nakomelingschap heeft
dit alleen maar bevestigd dat de menselijke sexualiteit een zeer veelzijdige
en belangrijke stuwkracht is welke op alle levensgebieden haar invloed uitoefent
en ook het innerlijk leven van de mens veelzijdig helpt vormen: de sexualiteit
die niet alleen geslachtsdrift tot bevrediging en voortplanting, maar ook eros tot
innerlijke harmonie en duurzaam samengaan van personen is. Het spreekt
daarom wel vanzelf dat de ontwikkeling van deze kracht grote aandacht moet
hebben overal waar men zich met de mens bezig houdt, met name dus in de
letterkunde. Bovendien verkeert onze maatschappij, verkeren wij mensen juist
wat de sexualiteit aangaat in een duidelijke crisisperiode. De mens, vooral de
man, leert alleen nog maar denken in rationele, technische en functionele categorieën. De wereld welke hij te ordenen krijgt wordt door velerlei specialisatie
steeds beperkter. Vooral zijn beroepsarbeid zijn voornaamste bezigheid
vraagt van hem alleen nog dat hij rationeel (steeds gerationaliseerder) te werk
gaat, de techniek 'beheerst (de technische apparatuur verbetert) en de grenzen
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van zijn functie eerbiedigt. Slechts zeer enkelen kunnen initiatief ontplooien en
besluiten nemen die buiten de gewone routine vallen. De man neemt hiermee
ook genoegen, gaat in zijn technische wereld en zijn rationeel en functioneel
denken op, schept zelf geen normen meer, maar laat zich door zijn wereld
normeren. Men leze of herleze de studies van Arnold Gehlen, José Ortega Y
Gasset en recenter nog De psychologie van de hedendaagse man van Joachim Bodamer om zich deze toestand levendiger bewust te worden. In De opstand der horden geeft de Spaanse auteur een portret van de tot infantilisme
vervallen man, die alleen nog maar hetzij als groot geleerde, hetzij als
geroutineerd bankwerker een beperkte specialisatie beheerst, die verder geen
meningen en geen allure heeft en die napraat wat openbare mening, groepsmoraal, klassebewustzijn, mode en reclame hem voorkauwen. „Het verlies van
de breedheid en oorspronkelijkheid van zijn zieleleven, de ondergang van zijn
persoonlijk vrijheidsbesef, de vlucht voor het nemen van echte besluiten en het
afwijzen van iedere verantwoordelijkheid die verder reikt dan de alledaagse
dingen, zijn evenzovele symptomen van de verandering, die het beeld van de
man in deze tijd ondergaat" (Bodamer) . Deze man weet vanzelfsprekend ook
met zijn sexualiteit geen raad. Zo ergens, dan is hij op dit gebied aangewezen
op eigen 'besluiten, op het nemen van echte verantwoordelijkheid, op het ontplooien van een persoonlijk zieleleven; indien ooit, dan vindt hij hier geen baat
bij zijn functie, zijn ratio en zijn techniek. Het gevolg is dat de sexualiteit is
losgemaakt van de cultuur die met haar wezen in strijd is: zij is een verloren
zaak geworden die op straat wordt omgeroepen (Jean Paul) door middel van
affiche, reclame en etalage. Voor de technische en functionele man is er nog
maar één aanknopingspunt: juist het energische en extraverte karakter van zijn
sexuele geaardheid. Anders als de vrouw immers kan de man heel gemakkelijk
zijn sexuele potenties wanneer deze maar door prikkels van buitenaf zijn
geraakt activeren, zonder dat zijn persoon erbij betrokken is. Zijn ,,opvoeding" tot verantwoord sexueel gedrag zou juist hierin gelegen moeten zijn, dat
hij zichzelf leert de lichamelijke processen te integreren in zijn totale menselijkheid door een innerlijke band met zijn geliefde, die op haar beurt gewoonlijk
van hem leert de lichamelijke vereniging te zien als een vanzelfsprekend gevolg
van de innerlijke verbondenheid welke zij reeds ervaart. Veelal volgt hij evenwel de weg van de minste weerstand: zijn natuurlijke (primitieve) geaardheid
stemt overeen met zijn manier van staan in de wereld en wordt verder ontwikkeld. Het gaat ook hier alleen nog maar om de prestatie en het op functionele
wijze bereiken van het doel: de (in het gunstigste geval wederzijdse) bevrediging. „De zelf ervaren en aan de ander geschonken lichamelijke lust is het resultaat, waar het om te doen is. Ook de vorm van de technische arbeid wordt immers beoordeeld naar het resultaat, als stuk- of accoordloon". (Bodamer)
„Aangezien de man van deze tijd niets zo systematisch ontloopt als persoonlijke
risico's, morele verplichtingen tegenover zijn deelgenote in het 'experiment',
weert hij zorgvuldig elk gevoelselement uit de sexuele ontmoeting, omdat daarin het gevaar zou kunnen schuilen van een band van menselijke aard". „Want
het erkennen en aanvaarden van de demonie en van de geheimenissen van de
eros zou de vertechnisering van het geslachtsverkeer onmogelijk hebben gemaakt". (Bodamer) En het „wortel-schieten" in elkaar moet vooral bij voorbaat
onmogelijk worden gemaakt, juist om de motoriek en de functionele prestatie
te redden.
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„Zie mij: ik word een boom 's namiddags in de
Schaduw van een bos voor Vrouwen
Ik groet onbekende wezens als bekenden
En paar met molly met londen met regenmantegna
'S Avonds moe van spelen
Met hun niet te temmen leden
Tuimel ik in grassenzeeën neer
Hoor aan mijn laatste lippen: nausicaa fröken Julie
Ik zou mijzelf in slaapwandelen zingen
Als gij er niet waart: Spieder in de takken (....
(....) De liefde zegeviert niet
De liefde zegeviert niet meer
En maakt ons huis niet meer
Ons huis niet meer wakker
Als de haan vroeger in de kamerstraat
En in de vroege zon" (Tancredo Infrasonic).

En intuïtief geeft de dichter precies dezelfde oorzaken aan als die wij hierboven de sociologen (psychiaters, neurologen enz.) hebben zien formuleren:
„Wij leren 1 en 1 en a en b abbé
Hoe men huizen van schaamte moet verbranden
Hoe men vrienden slaat en vrouwen verlicht
Hoe men zonder zonden zonder deugden
Zonder ijs en zonder brand
Wit blijft en onaangedaan
Als een witte ronde kei aan zee
Wij leren (maar wij hopen wanhopig)
Wij leren (maar wij denken schools) ".

Claus is zich
al in zijn vroegste werk, maar steeds helderder en dringender
bewust van het haast niet meer te omzeilen gevaar dat de mens, de man
voor hem: hemzelf
bedreigt vanuit de totaal geperverteerde, alle waarden
verschoven hebbende maatschappij, die, een moraalsysteem hanterend of niet,
christelijk, onchristelijk of ongelovig, socialistisch of humanistisch, in feite immoreel en onmenselijk is, omdat zij de mens kerkert in zijn functie, zijn ratio en
zijn techniek; omdat zij de gevestigde orde en haar belangen boven de mens
stelt. Hij die dit inziet staat betrekkelijk alleen, hij die er naar handelt stelt
zich buiten de maatschappij . „Niet alle wezens weten wat ik weet. Alleen de
wilden, de verrukte ziende ' blinden. Sommige vrouwen en twee of drie vertrouwde dieren. Ook verschillende rassen". (Natuurgetrouw) .
De jonge Claus staat in zijn vroege gedichten, in fragmenten uit zijn pantomime-gedicht en zijn eerste proza voor een vacuum, inderdaad, maar met een
voor-zien van de helderheid van de Hoggar, van de Mondriaanse klaarte die
hij later in tekeningen van Corneille herkend heeft. En zijn symbool wordt de
bal. „Niet de sexeloze, gladde cirkel ... , maar de geknede, betaste ongewone
bal, zacht hart, koele vrucht". En hij stelt zich in deze technische en functionele
maatschappij dezelfde taak als zijn vriend Appel zich zegt gesteld te hebben:
„de gevoeligheid van de mens aanwakkeren", de eigen gevoeligheid niet laten
verdrogen in het maatschappelijk bestaan, ratio, techniek en functie (wereld,
energie, machine en karakter heette dit alles bij A. Roland Holst en waarom
eindigt Claus straks zijn Oostakkerse Gedichten met een zinspeling op Een
Winter aan Zee ?) integreren in de menselijkheid en weigeren ze autonoom te
laten worden. Het is geen geringe opgave en we zien dan ook dat zij niet gemakkelijk te verwezenlijken is.
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Ergens moet iets volmaakts zijn in mij
Zowel in de dichtbundel Een huis dat tussen nacht en morgen staat als in de
roman De hondsdagen is de hoofdproblematiek die van de innerlijke ordening
van de sexuele ervaringen; er zijn ook andere aanwijzingen voor de typische
geestesstructuur van de adolescentia.
Op de flap van De 1Vletsiers vinden we over Claus de volgende mededeling:
,de toen negentienjarige auteur had „reeds een veelbewogen leven achter de rug:
hij was o.m. gevelschilder in Parijs, arbeider in een suikerfabriek in NoordFrankrijk, nachtwaker in Londen, typograaf, en vond ondertusen nog tijd om
leerling te zijn van drie academies en een toneelschool. Hij publiceerde twee
'bundels gedichten" en schreef nog een aantal verhalen. We denken hierbij onwillekeurig aan de beschrijvingen ons uit de psychologie bekend van de levensperiode van de man tussen zijn zestiende en vijfentwintigste jaar (we mogen
voor Claus waarschijnlijk wel wat vroeger dateren !) die gekenmerkt is doordat
,,alles wat gedaan wordt nog het karakter der voorlopigheid draagt en van voorbereiding". (Rümke). Soms „komt in de praktijk niet zo heel veel wisseling van
beroepskeus voor( !) , maar men heeft in dit tijdperk toch steeds het vage gevoel, dat men niet vastzit, dat men ook anders zou kunnen" . Op grond van
deze geesteshouding wordt de sexualiteit gemakkelijk een probleem. Een vaste
binding is voor de adolescent nog niet aanvaardbaar. Onpersoonlijke vormen
van geslachtsverkeer scheppen het gevaar de sexualiteit uit het geheel der persoonlijkheid te isoleren en tot een zuiver functionele vorm van relaxatie te
devalueren. Buitenechtelijk geslachtsverkeer op basis van een persoonlijke en
volledig menselijke verhouding roept ook weer problemen op omdat, als progenituur wordt uitgesloten, het sexueel verkeer door vele vrouwen als onbevredigend wordt ervaren en omdat, als er zich wel een kind aandient, de man veelal niet aan het vaderschap toe is. Het laatste klemt temeer wanneer uit de puberteit nog resten van rancunes etc. tegen de vader-figuur-als-zodanig zijn overgebleven.
Het eerste deel van Een huis dat tussen nacht en morgen staat nu bezingt
uitvoerig en op hymnische wijze de genoegens van de sexuele omgang tussen
man en vrouw. Er valt een sterke nadruk op de lichamelijk-fallische sexualiteit,
ofschoon -de tonaliteit van het geheel in vele accenten van onverholen tederheid
de aanwezigheid van de psychische erotiek ook zeker suggereert. De verdere
stukken van de bundel tekenen zeer indringend de pogingen van de man het
onverwacht zich aankondigende vaderschap en het „dreigende" huwelijksleven
in de liefdesverhouding te integreren. Dit lukt niet ineens:
„Geef mij brood en spelen vrouw
En verberg uw eerstgeborene in het riet"

en
„Zaterdag Zondag Maandag trage week en weke dagen
Een stilleven een landschap een portret
De wenkbrauwen van een vrouw
Die zich sluiten als ik nader"

Het vierde deel van de bundel schijnt zich te keren tegen de maatschappelijke
ordening die tot orde dwingt, waar deze nog geen innerlijke verworvenheid is:
tegen een geforceerde afsluiting van de adolescentia als er nog niet voldoende
innerlijke zekerheid verworven is. Het boek sluit met de volkomen afrekening
met de vaderfiguur in „Het lied van de molenaar".
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Philip, de hoofdfiguur uit De Hondsdagen, leeft dan samen met Lou die een
kind van tem verwacht. „Als ik haar gewoon het kind liet houden ? Zij zou dolblij zijn. Dan zouden wij moeten trouwen. Wie weet hoe zoiets afloopt?" De
verhouding met deze jonge vrouw, die kennelijk veel persoonlijke elementen
heeft, is blijkbaar toch niet volledig genoeg om de man een blijvende verbintenis als vanzelfsprekend te doen aanvaarden. En als we Philip-Lou tegenover
Philip-Bea (het vroegrijpe twaalfjarige Jodinnetje) zetten, krijgen we waarschijnlijk het volgende beeld: tegenover Lou overheerst nog de (vrij oppervlakkige) binding der zuiver lichamelijke sexualiteit; de psychische erotiek is in
groei na een fallisch-sexueel begin; tegenover Bea staat Philip met een zeer
sterke psychische binding, terwijl juist zijn zorg om het kind en de maatschappelijke onmogelijkheid de sexuele omgang „verbieden".
In Een bruid in de morgen herhaalt zich deze situatie op een andere wijze.
De nicht Hilda adverteert haar vrouwelijke lichamelijkheid op een dermate afstotende wijze dat Thomas vlucht. De binding van het meisje Andrea aan haar
broer Thomas is zo volstrekt dat de omgeving voor incest beducht is en het
meisje in de zelfmoord vlucht. We realiseren ons nu dat dit motief van sterke
psychisch-erotische binding bij maatschappelijk-familiale onmogelijkheid van
fallische actie in het werk van Claus tot nu toe al drie of vier keer is voorgekomen (misschien in de „In memoriam''-cyclus uit Kleine reeks, verder in De
Metsiers, De hondsdagen en Een bruid in de morgen) : het is kennelijk een
sleutelsymbool voor het probleem der integratie van erotiek en sexualiteit.
Er volgt ook uit dat de mens Claus zich voor deze harmoniseringsopgave
heel intensief heeft ingezet. In een bewust of onbewust verzet tegen het algemene beeld van mannelijkheid dat onze maatschappij beheerst neemt hij met de
isolering van de sexualiteit en al haar desastreuze gevolgen geen genoegen. Alsnog is ook voor hem de harmonie ongrijpbaar, maar hij verkeert in de weliswaar lastige maar in wezen bijzonder gelukkige en gezonde toestand, dat hij
ondanks een uit de puberteit overgebleven zeer sterke moederbinding en een
duidelijke haat tegen het vader-imago zich als opgave stelt zichzelf als minnaar
èn potentiële vader en haar als minnares èn moederfiguur te zien. Hij neemt
geen genoegen met een deel plus een aantal frustraties, maar „ergens moet iets
volmaakts zijn in mij".
Wortels groeien ergens
maar
de gegevens ontbreken
Met de werken uit de jaren 1955-'59 (het ontstaan zal zo in '5 3 beginnen)
verschuift het psychologische beeld dat ons uit het werk van Claus naar voren
komt van puberteitsresten en adolescentie naar juventus en virilitas, terwijl
daarbij de positiekeuze van de schrijver tegen de tijd duidelijk zijn beslag krijgt.
Reëel inzicht in de stijging van het levensrisico, wanneer dit zoals hier een optelsom wordt van psychische en maatschappelijke bedreigingen, voert tot de
overtuiging met een minimum aan levenszekerheid genoegen te moeten nemen;
ongetwijfeld wordt deze houding vergemakkelijkt door het afreageren en obj ectiveren van de persoonlijke problematiek in gedicht, toneelstuk en roman.
De grote dichtbundel, de mooiste van Claus tot nu toe, De Oostakkerse gedichten, vat de reeds gesignaleerde en behandelde problematiek nog eens samen
en heeft ook gezien het motto de uitdrukkelijke bedoeling nog eens van-
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uit een grondige en veelzijdige zelfbeschouwing tot zelfkennis en eigen ethos te
komen. „Woorden openen de beschouwing als messen de huid". „Weerloos is
de tijd, ongenadig de aarde", bijzonder voor de dichter die van zichzelf weet
dat hij „vlinder, bloed en nachtelijk" is, dat hij zich niet kan binden en overgeven en dat hij met de zakelijke helderheid van de morgen geen raad weet; die
ook beseft, dat hij met zijn afunctionaliteit, zijn gevoeligheid en zijn onberekenbaarheid niet past in een tijd die juist op functie, ratio en zekerheid is ingesteld.
Vanuit de schildering van een perifere, fallisch-sexuele beleving rijpt het inzicht dat het leven niet „razend rijpt", maar „kleeft aan de tronk" en dat oneens „haar dwingende
,,stuifmeel in de stengel"
herroepelijk de mare
groei" begint. Livia de Magna Mater, zal aanvaard moeten worden en „Het
De slotverzen belijden het
klemwoord: huis" moet worden uitgesproken.
leed van hieromtrent volstrekte zekerheid te hebben en er psychisch niet toe in
staat te zijn. We hebben er al op gewezen dat het slotvers van deze bundel op
Een winter aan zee van A. Roland Holst zinspeelt en inderdaad speelt zowel in
dit boek als in De koele minnaar het besef mee, dat niet alleen de eigen psychische structuur, maar ook de maatschappij die zich diametraal verhoudt tegenover
het visioen der bevlogenen, het vinden van de harmonie tegenwerkt.
jia en haar film- en theaterwereld staan als symbool voor La dolce vita, dat
volkomen uitgehold en ontkracht, de volledige menselijkheid geen ontplooiingsmogelijkheden meer biedt. Zij is inderdaad „de vrouw zonder schaduw" die
„de man zonder eigenschappen" mede heeft „gevormd" (Bodamer).
„Alles: Auftritt und Abgang, Erblicken und Wegsehn, Gedenken, Vergessen ... .
Ist ein Noch-Nicht und Nicht-Mehr nach dem nackten Ja der Umarmung,
Nichts als Anspielung, Liebesmarke und Ztichensprache
Für eine einzige, sprachlose, brennende Heimlichkeit:
Frau mit il chwartssinkendem Haupt, die sich spaltet und hingibt".
(Hanz Egon Holthusen, Labyrintische Jahre)

„Een kramp is de liefde" met haar, er is „geen vooruitzicht, geen hoop, geen
huis", alleen steeds weer het „onvervangbaar ogenblik" :
„Immer gilt es den Augenblick, diesen, den niemand ertrüge.
Der ihn durchschaute, diesen, der nahe bevorsteht.
Wenn sie in Schweiss und verwischter Schminke auf fleckigem Bettuch
Liegen und schl,âfrig reden und liugnerisch lac.heln,
Und die Musik der Begierde ist aus ...." (id.. Hier in der Zeit) .

Een meisje als Jia is waarschijnlijk nooit „meisje" geweest, is te vroeg gepubliceerd als sexueel verbruiksobject en leeft „in haar sexueel-erotische habitus
van het begin af aangepast aan de consumentenhouding van de man" (Schelsky) . Speciaal met op de achtergrond de filmwereld komt zij ons voor als van
jongsafaan bezorgd om ,,vrij" en in de running te zijn, terwijl dan „de niet beleefde meisjesachtigheid later de diepere oorzaak is van dat fluïdum van koortsachtige frigiditeit en prikkelbaarheid zonder enige bekoring en van dat hermaf roditische en disharmonische in haar" (Bodamer) . We kunnen het vanuit deze
gezichtspunten bijna als overbodig zien dat Claus haar om de problematiek nog
wat scherper te stellen ook nog een wat lesbische aanleg heeft meegegeven.
Tenslotte heeft de schrijver dezelfde problematiek nog eens los van de eigen
tijd gesteld in het toneelstuk Het lied van de moordenaar, dat ten vervolge van
„Het lied van de molenaar" (de definitieve afrekening met de vader) waarschijnlijk als het grote gewetensonderzoek van de man bedoeld is. Achter de
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bruine Tilda uit dit stuk staan voor ons Bea uit De hondsdagen, het kind dat
zonder overgang vrouw wordt uit de tweede afdeling van De Oostakkerse gedichten (Een vrouw, 2) en Jia uit De koele minnaar: het zijn de vrouwen bij
wie de liefde een kramp is of zou zijn, die alleen als object van begeerte zouden kunnen fungeren, die geen verwachting, hoop of huis te bieden hebben en
die buiten het volledig-menselijk beleven van de man blijven staan. Met recht
zegt Moerman weer tegen Tilda: „Niemand houdt mij bezig, niemand hoort mij
toe" en voor hij Lise heeft getroffen meent hij nog dat het zo goed is ook.
Achter Lise zien we Ellie uit Het huis dat tussen nacht en morgen staat, Lou
uit De hondsdagen, Livia uit De Oostakkerse gedichten, misschien ook nog
Carla uit De koele minnaar: zij die de man uitnodigen tot menselijke compleetheid, die behalve hun vrouwelijkheid ook moederlijkheid (voor hem en voor
zijn nageslacht) te bieden hebben, die zekerheid, vastheid en „huis" symboliseren. Maar „op de grenzen der viriliteit vindt men dikwijls een sterke weerstand tegen alles wat als niet-meer-te-veranderen moet worden beschouwd"
(Rümke) en Moerman beschuldigt Lise er dan ook van hem tot angst en tot
lafheid te hebben geïnspireerd: „Ik dacht aan jou, je leefde met mij en in dit
nieuwe glanzende leven werd ik bang". Nadat hij Tilda voor haar verlaten
heeft, steekt hij Lise neer: zij heeft het zaad gestrooid, waaruit de wortels zijn
gegroeid die hem dreigden vast te leggen en hem zijn bewegingsvrijheid te ontnemen. Moerman kon geen afstand meer van Lise doen, hij kon haar ook nog
steeds niet aanvaarden en haar een integrerend deel van zichzelf laten worden.
Het oordeel over deze man, zijn eigen oordeel over zichzelf, is dan volkomen
negatief. Het mes zal terecht vallen: de kansen verwerpend heeft hij het recht
om verder te leven verspeeld.
[De mens in zijn keerkring
Suiker we moeten de kansen van de idylle tussen Kilo en Malou niet te
hoog aanslaan. Er is een heel grote kans dat Max gelijk krijgt en dat ze samen
hun ongeluk tegemoet gaan. Maar het is een nieuw begin en als hier „de gegevens ontbreken" is het niet omdat alles uit en te na geprobeerd is en leeg is

bevonden, maar omdat er een gebied is ontdekt waarop Kilo noch Malou zich
ooit bewogen hebben. Het (voor slechte lezers paradoxale, maar na grondige lezing van het voorafgegane werk voor de hand liggende) resultaat van alle omzwervingen van Claus is nu, dat hij Kilo intuïtief de zin van onthouding en
zelfbeheersing laat door hebben, dat hij het hoertje Malou een ongerepte meisj estij d laat fantaseren waar zij echt nooit weet van heeft gehad.
Malou: .... maar jij, eh, jij hebt eh, respect voor mij 'omdat ik zo jong ben en het de
eerste keer is, en je wacht (pauze) . je wil wachten".
Kilo: „En daarom wil ik haar op die armlengte afstand houden, zoals zij mij vraagt.
Hoe heet ik ook ben, Max".

Een langzamerhand wat ouder en bezadigder wordende Claus die uit dépit
omdat ook zijn tijd eens voorbij gaat, de oude (verouderde) traditionele moraal weer gaat verdedigen ? Neen, gewoon de consequenties van de houding
van hem die blijkens zijn werk van jongs af aan de experimenteerhouding van
de functionele, rationele en technisch-denkende man van zijn tijd heeft af gewezen, maar die de paradox van de keerkring experimenteren moest om
misschien ooit zijn eigen houding te vinden. De gegevens voor de oplossing lagen niet voorhanden.
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Bodamer weet dat de man van onze tijd over het algemeen het inzicht in zijn
situatie en de wil haar te veranderen mist: in zoverre is hij zonder toekomst.
Ook al ziet en wil hij wel, dan nog is de opgave hem gesteld vrijwel onuitvoerbaar. Noodzakelijk is dan „dat het uitsluitend technisch bewustzijn van de man
van deze tijd plaats maakt voor een nog te ontwikkelen bewustzijnsstructuur,
die in staat zal zijn de techniek aan zich te onderwerpen. Verfijnde zedelijkheid, ascese, een houding die boven de technische uitgrijpt, verruiming van de
morele fantasie zijn dat niet allemaal eisen, die een beroep doen op bekwaamheden en zielsvermogens, die de mens dank zij de overheersing van zijn
technische bewustzijn is kwijtgeraakt, of in ieder geval zover heeft verdrongen,
dat zij zijn lamgeslagen ? ( . . . ) Slechts wie oog heeft voor de degradatie van
de mens, voor de omvang van datgene wat hij heeft verloren ( . . . ), zal in
deze wereld met al haar produkten inderdaad een uitdaging zien, een uitdaging
om front tegen haar te maken, in plaats van zich door haar te laten consumeren.
Sinds de oudheid golden gematigheid en bezonnenheid, eerbied en deemoed
voor mannelijke houdingen, met behulp waarvan men de gevaren en de grootheid van het leven tegemoet trad. Zouden zij onder nieuwe levensomstandigheden hun oude betekenis herkrijgen, al zullen zij thans tegen totaal nieuwe bedreigingen moeten worden aangewend?
Er zijn er velen onder ons die beseffen dat de mens, hangend tussen twee
wereldmachten die beide over de technische verworvenheid (verwordenheid)
beschikken welke atoom- of waterstofbom heet, op het nulpunt van zijn vrijheid
is aangeland. Er zijn er ook die in de gaten hebben dat zelfs in de meest democratische landen de staatsinvloed en de politiek van vrijheid niet zoveel hebben overgelaten. Er zijn er minder die benul hebben van de beperkingen die aan
de vrijheid van de gemiddelde mens worden opgelegd door de concerns en hun
reclamepolitiek. Er zijn er wellicht ook nog wel die de belachelijke tirannie
doorzien van wat algemene mening of opinie heet. Maar zij allen kunnen
zich van de problematiek afmaken door berustend de schouders op te halen en
vast te stellen dat het allemaal afschuwelijke mistoestanden zijn en dat zij er
niets aan veranderen kunnen. Pas wanneer men in staat en bereid is precies

dezelfde problematiek en precies dezelfde wantoestanden binnen het eigen persoonlij ke leven te ontdekken, wanneer men beseft dat men in zijn eigen beroeps- of zakenleven, in zijn verhoudingen (zijn gebrek aan verhoudingen liever) ten opzichte van zijn medemensen, in zijn erotiek en sexualiteit, in zijn ontspanning en in zijn consumptie ook de weg van de minste weerstand volgt, ook
een „Mann ohne Eigenschaften" is, ook zijn vrijheid heeft geofferd op de altaren van ratio, techniek en functionaliteit .... dan heeft men een kans het
werk van een Huxley, een Jean Paul, een Robert Musil, een roman als To Have
and Have Not van Hemingway en de gedichten, verhalen, romans en toneelstukken van Hugo Claus te verstaan en als een teken aan de wand te zien.
Literatuur: behalve de alweer achttien uitgaven in boekvorm, vier vertalingen en een
aantal tijdschriftbijdragen van Claus zijn voor het bovenstaande benut:
Jean Lacroix, Kracht en zwakheid van het gezin, Utrecht, 1958.
Prof. Dr. H. C. Rumke, Levenstijdperken van de mans, Amsterdam, 1959,
J. Ortega Y Gasset, Opstand der horden4 Amsterdam, 1937.
J. Bodamer, Psychologie van de hedendaagse man, Utrecht, 1958.
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Her Deltaplan

A. SPITS

ATER is een kostelijk bezit. Zonder water is onze samenleving ondenkbaar, en dit geldt zowel voor het leven in streken waar water overvloedig voorkomt als voor waterarme streken. Waar het water geheel ontbreekt, is
ook het leven niet mogelijk. Waar weinig te weinig water voorkomt is
ook te weinig vruchtbaarheid, met als gevolgen: honger, armoede en onhygiënische toestanden. Water is eerste voorwaarde voor welvaart, eerst daarna komen
arbeid en inspanning, intellect, een strategisch goede ligging, kansen en mogelijkheden, enz. In zoverre is water een kostelijk bezit.
Water is ook een kostbaar bezit, zeker in het laaggelegen Nederland, dat
jaarlijks grote bedragen moet uitgeven om het te-veel aan water kwijt te raken.
Het is onmogelijk om een enigszins betrouwbare berekening op te zetten van
hetgeen het Nederland gekost heeft om zijn bodem te verkrijgen en te behouden.
Tenslotte kan het water ook gevaarlijk zijn, levensgevaarlijk. Het laatste bewijs daarvan de ramp van 1953 ligt ons allen nog vers in het geheugen.
Men is licht geneigd de ramp van 195 3 als één van de ernstigste overstromingsrampen te beschouwen, maar dit is beslist niet waar. De overlevering wil, dat in
de dertiende eeuw bij verschillende rampen meer dan 50.000 mensen om het
leven gekomen zijn; het aantal slachtoffers van de St.-Elisabethsvloed in 1421
is zelfs bij benadering niet bekend en het aantal doden bij de Allerheiligenvloed
in 15 70 wordt op enige tienduizenden geschat. Voorts kan er nog een indrukwekkende lijst van andere grote overstromingsrampen worden opgesteld, alle in
historische tijd. Wat in voorhistorische tijden is geschied, weten we in het geheel niet, maar een blik op de latere Zuiderzee moet ons wel tot nadenken
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stemmen. Alleen reeds in het gebied van de huidige Noordoostpolder zijn ongeveer dertig namen van vroeger bestaan hebbende plaatsen bekend, waarvan
thans nog nauwelijks een spoor wordt teruggevonden.
Het behoeft dan ook geen betoog, dat de strijd tegen het water waarschijnlijkk
ouder is dan de geschiedboeken ons openbaren. Zo weten wij wel, dat men in
Friesland terpen bouwde om zijn woning, zijn kerk, de stallen voor zijn vee
tegen het water te beschermen, maar dat weten wij alleen, omdat de terpen door
hun aanwezigheid daarvan getuigenis afleggen, niet omdat de geschiedenis van
de bouw daarvan verhaalt; men schreef toen nog nauwelijks geschiedenis (zie
foto 1).
Dit bevreemdt en terecht ! Toen, zo ongeveer tegen het einde van de dertiende
eeuw, de Grote of Zuidhollandse Waard werd voltooid, was daarmede een
oppervlakte drooggelegd van veel meer dan 40.000 ha, d.w.z. bijna zo groot als
de tegenwoordige Noordoostpolder, en de gegevens die de geschreven geschiedenis ons daaromtrent verschaft, zijn uitermate vaag. Wij zouden zo graag
willen weten hoe men dat in die dagen heeft klaar gespeeld. Van enige techniek van betekenis was geen sprake; het gereedschap waarover men beschikte
zal wel beperkt zijn gebleven tot een schop, een kruiwagen en een roeiboot.
Veel meer kan het niet geweest zijn. In dit licht wordt de schepping van de
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Grote Waard niet minder dan een wereldwonder. Trouwens, beseft men wel dat
verschillende terpen in Friesland een inhoud hebben groter dan die van de
beroemde pyramide van Cheops ? Die pyramiden worden, terecht, beschouwd
als wereldwonderen, maar wie spreekt er over die terpen? Toch hebben de
Egyptenaren zeer beslist over meer technische hulpmiddelen beschikt dan de
van elke ontwikkeling en beschaving gespeende scheppers der terpen. Bovendien, de pyramiden werden gebouwd op grond van machtsgrillen van despotische heersers, die hele volken onderwierpen om als dwangarbeiders bij tienduizenden aan deze bouwwerken te arbeiden, terwijl wel vast staat, dat de bevolking in die dagen in Friesland deze aantallen arbeiders niet kon opleveren.
Niettemin, dit alles bewijst, sterker dan met woorden is weer te geven, hoe
noodzakelijk die strijd met het water altijd geweest is. Eenvoudig een kwestie
van zijn of niet zijn, en, aangezien men alles zal geven voor zijn leven, kwam
men tot prestaties die ons thans, in de twintigste eeuw, met een bijna almachtige
techniek, bij aandachtige beschouwing, tot stomme bewondering dwingen. We
zullen nu maar niet vragen, waarom men dit wrakke land niet eenvoudig aan de
golven overliet en elders een betere woonstede ging zoeken. Dat ware toch
veel eenvoudiger geweest en men zou zijn krachten en gaven hebben kunnen
besteden aan meer profijtelijke bezigheden. Maar, dan zouden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Middelburg en Vlissingen niet gebouwd zijn en Nederland
zou Nederland niet geweest zijn.
Nu Nederland is wat het is, heeft de Nederlander geen keus meer; hij moet
zijn grond tegen het water verdedigen op straffe van ondergang en aan de
ijzeren onverzettelijkheid van onze voorouders hebben wij onze bijzonder gunstige ligging in West-Europa te danken; grondslag en hoeksteen van onze welvaart en onze positie in de wereld.
Die strij d tegen het water is dus al even oud als Nederland zelf, maar het
zou een misverstand zijn te denken, dat er in die eeuwenlange strijd alleen
maar overwinningen zijn geboekt. De Zuiderzee b.v., had eerst tegen ongeveer
het jaar 15 00 zijn grootste uitbreiding gekregen. Tot die tijd was het water nog
steeds de sterkste. Tegenover landaanwinning stond landverlies; noemen we

slechts het Verdronken Land van Saaftinge en het Verdronken Land van Zuid -.
Beveland, vrij uitgebreide gebieden, die nog heden ten dage niet heroverd zijn;
voorts de Biesbosch die tegelijk met de voltooiing van de Deltawerken teruggewonnen zal worden en de Braakman, die eerst enkele jaren geleden werd afgesloten (zie foto 4) . Maken we de rekening op, dan blijkt dat we, de Zuiderzeepolders meegerekend, maar heel weinig gevorderd zijn. Exacte gegevens
hieromtrent bestaan niet, maar met een winst van hooguit 200.000 ha in vier à
vijf eeuwen tijds is de zaak bekeken. Hoewel dit resultaat op het eerste gezicht
vrij teleurstellend lijkt, zijn er in kwalitatief opzicht toch belangrijke winstpunten. Met de inpolderingen in Noordholland, hoofdzakelijk uitgevoerd als
geldbeleggingdoor gefortuneerde Amsterdammers, werd bereikt, dat de zee
praktisch uit deze provincie werd teruggedrongen, waarmede een aanzienlijke
kustverkorting gepaard ging. De bouw van de Afsluitdijk bracht eveneens een
kustverkorting van grote betekenis, n.l. niet minder dan 300 km., terwijl bovendien dezelfde Afsluitdijk door zijn moderne constructie een veel grotere
mate van veiligheid biedt dan de oude Zuiderzeedijken boden (zie foto 3) .
Op het ogenblik van de voltooiing van de Afsluitdijk was evenwel het Zuidwesten van Nederland in zijn geheel nog een zeer zwakke stee op het kustfront.
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Vóór de afsluiting van de Zuiderzee werd de aanwezigheid van de grote zeegaten zonder meer als gegeven aanvaard, waar niets aan te veranderen viel.
Wel was men voortdurend er op bedacht dijken te versterken, maar dit stuitte
op vele moeilijkheden. Op vele plaatsen waren de dijken bebouwd, soms met
hele dorpen, zodat een werkelijke verbetering alleen te bereiken zou zijn door
die dorpen te verplaatsen, een werk dat schatten zou verslinden en een aanzienlijke oppervlakte cultuurgrond zou opeisen. Het gevolg was dan ook, dat men
moest volstaan met plaatselijke en dikwijls onvoldoende verbeteringen, hetgeen
zich dan ook in 1953 op pijnlijke wijze gewroken heeft (zie foto 2) .
Toch ontstonden in de loop der jaren verschillende plannen van grotere allure. Het zgn. „Drie-eilandenplan" is het oudste. Dit omvatte: Walcheren,
Noord- en Zuid-Beveland, door afsluiting van het Veerse Gat en de Zandkreek,
tot een geheel te verenigen. De naam: „Drie-eilandenplan" is natuurlijk niet
juist, want door afsluiting van het Sloe waren Walcheren en Zuid-Beveland in
feite reeds met elkander verbonden en door afsluiting van het Kreekrak zijn
eveneens Walcheren en Zuid-Beveland geen eilanden meer. Beide afsluitingen
zijn dus feitelijk reeds te beschouwen als een begin van uitvoering van het Drieeilandenplan, zij het ook, dat dit begin van uitvoering reeds meer dan een halve
eeuw oud is. De voltooiing van dit plan, zoals dit thans in uitvoering is, betekent een aanzienlijke beveiliging voor deze gebieden.
Voorts is er een „Vier-Eilandenplan" geweest, met de bedoeling de eilanden
Rozenburg, IJselmonde, Voorne/Putten en de Hoekse Waard tot een geheel te
verenigen. In het kader van dit plan is alleen de afsluiting van de Brielse Maas
tot stand gekomen, doch voorts vertoonde dit plan zoveel nadelen, dat verdere
uitvoering achterwege is gebleven. Het eiland van Dordrecht zou afzonderlijk
beveiligd worden. Later kwam een „Vijf -Eilandenplan", dat het Eiland van
Dordrecht aan het „Vier-Eilandenplan" toevoegde, doch de nadelen van het
vorige plan werden niet opgeheven, zodat ook dit plan in portefeuille bleef. Er
zijn nog meer plannen geweest, doch geen van alle bood een werkelijk principiële oplossing van alle vraagstukken en de kosten en nadelen waren enorm.
Toen het in 1932 mogelijk bleek de Zuiderzee af te sluiten gingen de gedachten van enkele knappe koppen zich bezig houden met een mogelijke afsluiting van de zeegaten in het Zuidwesten. Dr. Ir. J. van Veen met name, zag dit
als de enige, werkelijk afdoende oplossing. Aan werkelijk afdoende verbetering
van de pl.m. 1000 km lange reeks van bestaande dijken viel niet te denken.
Op vele plaatsen zou de ondergrond die zwaardere dijken niet kunnen dragen
en, zoals reeds gezegd, op andere plaatsen waren de bestaande dijken over grote
afstanden bebouwd, hetgeen de kosten tot in het astronomische zou opjagen,
zonder dat wijziging zou worden gebracht in een toestand welke in wezen niet
gezond kon worden genoemd, terwijl bovendien de steeds verder voortgaande
verzilting van de bodem niet tot staan zou worden gebracht. Een grote oppervlakte goede cultuurgrond zou moeten worden opgeofferd en een moeilijk, onoverzichtelij k en kostbaar onderhoud van de pl.m. 1000 km lange reeks van dij ken zou worden bestendigd.
Steeds meer werd dan ook de gedachte aan een afsluiting van de zeegaten
bij het opstellen van plannen betrokken. Maar .... afsluiting van de zeegaten
in het Zuidwesten van het land, zou geheel eigen problemen medebrengen die
op geen enkele wijze te vergelijken waren met die van de afsluiting van de
21
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Zuiderzée. In de eerste plaats is daar de veel grotere diepte van de zeegaten. De
gemiddelde diepte in de Waddenzee, ter plaatse waar de Afsluitdijk ligt, is
ongeveer 5 meter, tegen de gemiddelde diepte in de zeegaten van niet minder
dan 173/ meter, met op enkele plaatsen in de Ooster-Schelde van zelfs 40 meter. Bijgaande tekening geeft de verhouding weer van de afmetingen van de
dwarsdoorsnede van de Afsluitdijk, met een grootste bodembreedte van pl.m.
150 meter, en van die van de dijk in de Ooster-Schelde, met een bodembreedte
van gemiddeld 1000 meter en op de diepste plaatsen van nagenoeg 2000 meter,
d.w.z. ongeveer twintig minuten gaans, als bodembreedte van de dijk.

Verhouding van de dwarsdoorsnede van de Afsluitdijk en de dam door de Oosterschel
de, op dezelfde schaal getekend.

-

Daar komt nog bij, dat maar weinig bekend was van de zeer ingewikkelde
stromingen in de zeegaten. De waterbouwkunde was tot voor kort tot op grote
hoogte een „ervarings"-wetenschap. De waterstaats-ingenieur ter plaatse was op
de hoogte van de eigenaardigheden en moeilijkheden (ook eigenaardige moeilijkheden) van de stromingen in zijn territoir, maar niemand beschikte over een
werkelijk wetenschappelijk verantwoord overzicht van de gezamenlijke stromingen in de zeegaten en haar onderlinge samenhang. Toch moest men eerst beschikken over een deugdelijk overzicht van de verschillende stromingen en haar
samenhang onder allerlei omstandigheden, voor men in staat was over werkelijke
plannen te gaan denken. 3-, 4- en 5-eilandenplannen zijn nog iets anders dan het
ingrijpen in het gehele complex van zeegaten die alle met elkander in verbinding
staan en waarvan men de samenhang beslist onvoldoende kent. Bij de bouw
van de Afsluitdijk was dat veel eenvoudiger, waarmede overigens niet gezegd is,
dat die eenvoudig was. Maar toch, de Waddenzee borg veel minder geheimen en
was veel minder complex. Behalve enige diepe stroomgeulen, was de diepte in
de Waddenzee niet groot en men had slechts te rekenen met één, overigens
enorm, stroomgat. In de zeegaten had elk zeegat zijn eigen stroomregiem, met
een van het zuiden uit opkomende vloed, die de ene zeearm na de andere vulde,
waardoor het totale stroomregiem oneindig veel ingewikkelder was dan dat in
de Waddenzee. Zolang alles in evenwicht was en er geen buitengewoon zware
stormvloeden optraden, gebeurden er geen ongelukken, maar wat zou er gebeuren als de mens het evenwicht ging verstoren ? Daar kon men zonder meer
niet gerust op zijn. Voor de ingewijde was het duidelijk, dat men niet willekeurig te werk kon gaan zonder ongelukken te veroorzaken.
Men moest dus beginnen met het uitdenken van een stelsel van waarnemingen en metingen op vele plaatsen in alle zeegaten en hun verbindingen èn men
moest deze metingen en waarnemingen gedurende een voldoend lange reeks van
jaren volhouden, om een betrouwbaar gemiddelde te verkrijgen. Aan de , hand
van de uitkomsten hiervan kon men langzamerhand beginnen met plaatselijk
vast te stellen wat wel en wat niet kon en waar men wel en waar men niet bepaalde kunstwerken hun plaats kon geven.
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Nagenoeg twintig jaar is aan deze voorbereidingen gearbeid, voordat in december van het jaar 1952 de Minister van Verkeer en Waterstaat opdracht kon
geven voorstellen tot uitvoering te doen. Een slordige 1000 manjaren denkarbeid
was toen reeds geïnvesteerd in wat wij later het Deltaplan zouden noemen.
Van een uitgewerkt Deltaplan was toen echter nog geen sprake. Op verschillende punten was de studie nog in volle gang. Een van de weinige dingen die
op dat ogenblik vaststonden, was de plaats van de afsluiting in het Haringvliet.
Voorts stond vast, dat die afsluiting tevens het punt zou moeten zijn waar het
opperwater van de grote rivieren in zee zou moeten worden gespuid en dat
voor dit doel ook het Volkerak zou moeten worden afgesloten. Hoe die afsluiting van het Haringvliet er uit zou moeten zien en van welke aard de uitwateringssluizen zouden moeten zijn, heeft nog jaren nadien een punt van diepgaande studie en uitgebreide proefnemingen uitgemaakt.
Met name de plaats van de afsluitingen in het Brouwershavense Gat en in
de Ooster-Schelde waren lang het onderwerp van overweging. De veiligheid
eist een plaatsing zover mogelijk naar het westen, indien mogelijk zelfs in de
kustlijn, maar in de praktijk stuit dit op onoverkomenlijke moeilijkheden.
Plaatsing in de kustlijn zelf heeft, naast nog verschillende andere inconveniënten, in de eerste plaats, het nadeel, dat een dergelijke vooruitgeschoven
plaatsing het werkseizoen zeer kort maakt. Alleen bij zeer rustig weer zou gewerkt kunnen worden en dan nog loopt men het risico dat zelfs een matig zomerstormpje grote schade aan het werk zou kunnen toebrengen, om in het geheel maar niet te spreken van voor- en najaarsstormen. Een tweede, niet minder
groot praktisch bezwaar is -de grote diepte in de monding van de zeegaten.
Diepten van 50 meter en meer eisen dijken, die niet alleen een enorme inhoud
moeten hebben maar die bovendien zoveel arbeid vragen, dat een werkseizoen
niet voldoende is om de onontkoombare schade in het winterseizoen te herstellen. Deze beide redenen zijn dus voldoende om van plaatsing in de kustlijn af
te zien, ongeacht nog de kosten die onder dergelijke ongunstige omstandigheden
natuurlijk onevenredig hoog worden.
Uit een oogpunt van werktechniek, zou men dus geneigd zijn de afsluitingen
zover naar binnen te verplaatsen, dat de gunstigste omstandigheden gevonden
worden, als geringe diepte, weinig stroom en weinig water- en windgeweld.
Daarmede is echter de veiligheid niet gediend. Men moet dus een compromis
zoeken tussen veiligheid, mogelijkheid en economie.
Toen de Minister van Verkeer en Waterstaat in december 195 2 opdracht gaf
voorstellen tot uitvoering te doen, verkeerde het geheel nog in het theoretische
stadium, hetgeen wil zeggen, dat men alle studies die op dat ogenblik nog niet
voltooid waren en die tot op dat moment alleen nog maar gediend hadden tot
verkenning van het terrein, moest gaan richten op het uiteindelijke praktische
doel: de afsluiting van de zeegaten. De verkregen uitkomsten van metingen,
proefnemingen en studies hebben voldoende inzicht verschaft om een exact
werkplan in studie te nemen. Het plan zelf moest nog geboren worden.
Precies twee maanden later kwam de ramp van 31 januari/1 februari 1953.
Geen tijd meer om nog eens rustig twintig jaar te studeren. Onmiddellijk moesten maatregelen getroffen worden. In de eerste plaats om de schade te herstellen
en in de tweede plaats om een herhaling te voorkomen. Herstel van de schade
alleen was niet voldoende, maar wel het eerst nodige om te voorkomen, dat de
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overstroomde gebieden voorgoed verloren zouden gaan. Na herstel van de
schade was slechts herstel van de oude toestand verkregen. Niettemin, de schade was van een aard en omvang als nog niet eerder in de geschiedenis van de
Nederlandse waterbouwkunde was voorgekomen. De uitvoering van de Zuiderzeewerken moest tijdelijk worden onderbroken om het daar werkzame materieel
in het rampgebied in te zetten. Niet alleen dat met man en macht gewerkt moest
worden, men moest ook nieuwe materialen en nieuwe werkmethoden gebruiken
om de grote doorbraken, met enorme stroomsnelheden, te kunnen dichten.
Hiermede werd een schat van nieuwe ervaring verkregen, welke nuttig zal kunnen worden aangewend bij de uitvoering van de toekomstige grote afsluitingen.
Dit alles droeg er niet weinig toe bij, dat reeds in 1957 op 5 november, de
Deltawet in de Tweede Kamer der Staten-Generaal kon worden aangenomen.
In de overweging, in de aanhef van de Deltawet, wordt gezegd: „dat de afsluiting van de zeearmen tussen de Westerschelde en de Rotterdamse Waterweg
en de versterking van de hoogwaterkering noodzakelijk is ter beveiliging van
het land tegen stormvloeden".
Artikel 1 der wet geeft de werken aan die worden uitgevoerd:
I. a. tot afsluiting van de zeearmen tussen de Westerschelde en de Rotterdamse Waterweg, lopende van Walcheren naar Noord-Beveland, van
Noord-Beveland naar Schouwen, van Schouwen naar Goeree-Overf lakkee, van Goeree-Overflakkee naar Voorne;
b. tot afsluiting van met bedoelde zeearmen in open verbinding staande wateren, voor zover noodzakelijk of wenselijk in verband met de werken bedoeld onder a. (zie foto 5) ;
II. tot versterking van de hoogwaterkering langs:
a. de zee tussen de Belgische grens bij het Zwin en de Westerschelde;
b. de Westerschelde van de zee tot de Belgische grens;
c. de kust tussen de Westerschelde en de Rotterdamse Waterweg, zeewaarts
van de werken, bedoeld onder I a;
d. de Rotterdamse Waterweg en daarmede in open verbinding staande wateren;
e. het overige deel van de kust met inbegrip van die van de Waddeneilanden.
Interessant hier te doen opmerken, dat in deze opsomming eventueel de uitvoering van een toekomstig Waddenplan zonder meer begrepen kan zijn. In
elk geval laat II e, hiervoor alle ruimte.
Onderstaand kaartje geeft aan hoe de Deltadienst zich de uitvoering denk
van de in de wet genoemde werken.
Nu is de leek geneigd te denken, dat deze kaart niet meer voor wijzigingen
vatbaar is. Niets is echter minder waar, integendeel ! De plaats van de af sluitingen in Brouwershavense Gat en Oosterschelde staat nog slechts bij benadering
vast. De nog steeds voortgezet wordende metingen, onderzoekingen en proef-
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nemingen kunnen en zullen leiden tot het steeds weer aanbrengen van grotere
of kleinere wijzigingen in de oorspronkelijke bedoelingen en dit zal voortgaan
tot en met de voltooiing in, naar wij hopen en verwachten, 1978.
In een volgend artikel iets over de Deltawerken.

Het Deltaplan. De zware stippellijnen geven geplande hoofdwegen aan.

De Katholieken
in Groot~Brittannie

I
I

RELIGIEUZE KRONIEK

]. KERKHOFS S.J.

VER de negatieve betekenis van Groot-Brittanië voor de Katholieke Kerk
zijn allen het eens. Indien de Defensor Fidei, Hendrik VIII, Engeland
niet van Rome had losgescheurd, zou het katholicisme in de U.S.A., in Afrika
en in Azië er geheel anders uitzien. Noord-Amerika zou bijna geheel katholiek
geweest zijn en, op enkele uitzonderingen na, zouden de missies overal ter
wereld uitsluitend het Rooms-Katholicisme prediken. Het is moeilijker inzicht
te krijgen in de positieve rol van Groot-Brittanië voor de Kerk. Slechts zeer
langzaam hebben de katholieken zich hersteld van de slag die de Reformatie
hun had toegebracht. Buiten Skandinavië is de katholieke minderheid in confessioneel gemengde landen nergens minder representatief dan in Groot-Brittanië. Geleidelijk nochtans groeit haar invloed, al spreken sommigen liever niet
over „deze tweede lente" van het katholicisme, om in extremistische no popery
kringen geen tegenreactie wakker te roepen.
In een land waar geen godsdienstige volkstelling bestaat, waar bijna alles op
zeer kleine schaal georganiseerd is, is het niet gemakkelijk te weten hoeveel
katholieke gedoopten of regelmatig praktiserenden er zijn. Het officiële Catholic Directory (1960) voor de 3 kerkprovincies van Engeland en Wales vermeldt
een totaal van 3.553.000 katholieken op een bevolking van 45.200.000 inwoners (dus 8%),
), tegenover 700.000 in 1851 (4 %) en 1.966.000 in 1921 (5yo).
Doch deze cijfers blijven ver beneden de werkelijkheid, zoals dit ook het geval
was in de U.S.A. waar F. Houtart 40 miljoen katholieken raamde tegenover de
30 miljoen van het Directory (1952). Tellingen in het leger tijdens de tweede
wereldoorlog deden concluderen tot ongeveer 11 % katholieke soldaten; maar
dit cijfer scheen te hoog, daar hierin niet enkel de jongere bevolkingsgroep,
maar ook een aantal Schotten (met hoger oio katholieken dan Engeland) en
Ierse vrijwilligers, werden meegerekend. Uit de vergelijking tussen doopsels en
geboorten in 1957 kon men wel 15 % katholieken in deze jonge leeftijdsgroep
afleiden, maar de sleutel tot het gemiddelde procent van de groep der volwassenen was hiermee nog niet gevonden. Men hield immers geen rekening met de
talrijke immigranten (vooral Ieren, Polen en Italianen) noch met de bekeringen. Tussen de twee wereldoorlogen had men jaarlijks van 10.000 tot 12.000
bekeringen. Gedurende de oorlog is dit cijfer wel gedaald, maar nadien heeft
men weer bijna de voor-oorlogse verhoudingen bereikt. Een der meest vooraanstaande Engelse bisschoppen, Mgr. Beck van het bisdom Salford (Manchester),
schatte reeds in 1950 het aantal katholieken voor Engeland en Wales samen op
tenminste 4.300.000 (9%) en vond zelfs 5 miljoen verantwoord. Vele steekproeven bevestigen zulks. In Liverpool bv. zijn er 40% katholieken. Rond
Londen vindt men grote wijken met 16 à 20% katholieken. In 1960 is
5.250.000 (11,6 jo) katholieken voor Engeland en Wales een zeer voorzichtige
schatting en waarschijnlijk zijn er nog een miljoen meer. Waren alle geboren
katholieken gedurende de laatste eeuw trouw gebleven aan hun geloof, dan zou
Engeland volgens ernstige waarnemers nu voor één vierde katholiek zijn. Voor
Schotland heeft men wellicht iets meer betrouwbare statistieken. Ook hier is de
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aangroei onweerstaanbaar: in 1925 waren er 624.000 katholieken (12,8 y0 der
bevolking) , in 1960 meer dan 780.000 (15 %). Tenslotte heeft Noord-Ierland
met 484.151 katholieken (35 % der bevolking) de hoogste verhouding onder
de drie delen van het Verenigd Koninkrijk.
Zoals in Nederland en Zwitserland is het hogere geboortecijfer der katholieken een der twee factoren die de voortdurende aangroei der Kerk verklaren.
De Ierse immigratie is de andere factor. Hoezeer de Katholieke Kerk ook toenam in Groot-Brittanië sedert het herstel der hiërarchie (1850), toch lijkt het
velen alsof het de Ierse Kerk is die groeit op Britse bodem. Kardinaal Manning
zag dat helder in toen hij aan Vaughan, beheerder van The Tablet en later zelf
kardinaal, laconisch meedeelde: ,,80% van de katholieken in Engeland zijn van
Ierse afkomst, 20% (nl. 200.000) zijn Engelsen, maar velen onder hen sympathiseren met de Ieren". En in 1887 noteerde hij in zijn dagboek: „I have
spent my life in working for the Irish occupation of England". De toestand is
sedertdien niet grondig veranderd: in 1958 waren 150.000 op 455.000 katholieken uit het aartsbisdom Westminster in Ierland geboren en 3 op de 4 katholieken in Laag Schotland zijn Ieren. De katholieken in de High Lands zijn voor
75 % Schots, maar er zijn er niet meer dan 30.000. Sedert 1951 zijn jaarlijks
nooit minder dan 28.000 Ieren naar Groot-Brittanië gekomen; in 1957 zelfs
gemiddeld 1.000 per week. Illustratief is ook het onderzoek van de Newman
Demographic Survey (1955) waaruit blijkt dat in het aartsbisdom Westminster
(1948-1954) 52% van al de huwende katholieken in Ierland geboren waren.
Tot na de eerste wereldoorlog waren er twee sterk gescheiden groepen in de
Britse Katholieke Kerk: enerzijds de arme Ierse arbeiders, ongeschoolde en
goedkope werkkrachten die zich concentreerden in de industriële zones rond
Liverpool, Glasgow en Londen, en anderzijds de oude katholieke Engelsen van
de kleine landadel die de lange vervolgingsperiode overleefden, overal verspreid
waren (vooral in Lancashire) en met de Ieren alleen hun geloofstrouw en een
beetje ultramontanisme gemeen hadden. Het moderne kapitalistische Engeland
met vooral het handelscentrum Londen is zonder de katholieken opgebouwd.
Tot aan de tweede wereldoorlog ontbrak het nagenoeg geheel aan katholieken
in de middenstand, in de wereld der hogere beambten en in de academische
beroepen. Paradoxaal genoeg is de Oxford-beweging (met Newman, Ward
e. a.) juist ontstaan uit deze standen die sociaal het verst van de quasi-totaliteit
der katholieken verwijderd waren. De bekeerlingen komen meestal uit deze
standen. Door hen grotendeels komt het intellect de Kerk binnen.
Het contact tussen de drie groepen (Ieren, oude Engelse katholieken en bekeerlingen) zal in de toekomst zeker toenemen omdat de doorbraak der Kerk in
de wereld der intellectuelen in de tweede helft dezer eeuw een feit schijnt te
zullen worden. Geleidelijk immers zullen de kleine groepen van Engelse katholieken der hogere burgerij en van bekeerlingen het groeiende aantal academisch
geschoolde katholieken van lagere afkomst ontmoeten. Door de democratisatie
van het onderwijs en door de enorme uitbreiding van de universiteiten in de
laatste 15 j aar zullen deze jongeren onweerstaanbaar het Britse katholicisme
meer volwassen en zelfbewust tegenover de publieke opinie doen optreden.
Het ontbreekt dit katholicisme immers niet aan vitaliteit, hoe moeilijk het ook
is zulks enigszins objectief te meten. De individualistische aard der Engelsen,
hun geringe speculatieve aanleg, de diaspora-situatie en ook het gebrek aan voldoende statistieken verklaren deze moeilijkheid. Opgericht in 1953 in het kader
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der Newman Association, vereniging voor academici, en een jaar later erkend
door de hiërarchie, is de Newman Demographic Survey een Engelse tegenhanger van het K.S.K.I. te den Haag en het Centrum voor Socio-religieuze studies
te Brussel. Alle beschikbaar materiaal over de Kerk in Engeland wordt door dit
Londense studiecentrum verzameld en bestudeerd, onder leiding van Mr A.
Spencer en Prof. M. Fogarty (universiteit Bristol) . Tot nog toe is over de
praktijk weinig bekend. Algemeen wordt aanvaard dat 's zondags de katholieke
kerken meer bezoekers tellen dan alle kerkgebouwen der Church of England en
der non-conformistische gemeenschappen samen. Uit de weinig talrijke wetenschappelijke enquêtes kan men opmaken dat de praktijk in de diverse bisdommen zelden lager is dan 60% 1 ) . Internationaal gezien hoort Groot-Brittanië
dus zeker niet bij de slechtst praktizerende landen. In meerdere streken nochtans
moeten de zielzorgers vaststellen dat de zondagspraktijk der schoolverlatende
jongeren onmiddellijk daalt tot 25 %, al blijven zij trouw aan hun geloof voor
wat G. Le Bras genoemd heeft de grote praktijken van het „conformisme
saisonnier" (huwelijk, begrafenis, doopsel en communie hunner kinderen) . Uit
een onderzoek in een nieuwe grootstadparochie in Noord-Engeland blijkt dat
één op twee der katholieke gezinnen niet of slechts zeer onregelmatig praktizeert. Ook hier begint de afval bij de jeugd. De redenen voor deze „leakage"
(onzichtbare afval of ontrouw) liggen voor de hand: velen leven thuis in een
te materialistische omgeving, velen kunnen niet naar de katholieke school omdat
er, zoals op het land, geen in de omgeving gevonden wordt, ofwel omdat zij,
in de stad, te ver af ligt en de verplaatsing te kostbaar schijnt. Tenslotte betekent voor velen het voortdurende verhuizen culturele en religieuze ontworteling.
Eigenlijk hangt met dit probleem de gehele parochiepolitiek samen. De
oprichting van nieuwe parochies komt dikwijls te laat of is te weinig voorbereid.
In dit verband zijn de beschouwingen van James Douglas, een vroegere Anglikaanse parson, die nu studeert voor het priesterschap, kenschetsend. Volgens
hem komen meerdere vrome katholieken over naar de Church of England
omdat deze ter plaatse aanwezig is met een mooie, meestal pre-reformatorische
kerk en goed verzorgde diensten, terwijl de katholieke kerk ver af ligt in een
andere wijk of een vreemd dorp. De huidige kerkelijke politiek, waarbij men
aan weinig kerken, maar goed van personeel voorzien en met talrijke diensten
de voorkeur geeft, schijnt dus niet de beste te zijn. Talrijke kleine parochies
zouden volgens Douglas heel wat efficiënter zijn. Verder is het onmogelijk de
aanhoudende migratie der katholieken in de industriële centra bij te houden
zonder modern uitgeruste secretariaten met kartotheken op lokale of regionale
grondslag. Zolang deze er niet zullen zijn kan de priester het aantal zijner
parochianen zelfs niet bij benadering kennen.
Of de gemengde huwelijken meer verlies dan winst betekenen voor de Kerk
weet niemand. P. v. Leeuwen O.F.M. was voor Nederland tamelijk optimistisch
gestemd. In Duitsland hebben zowel katholieke als protestantse bisschoppen
1 ) Volgens een enquête van het Gallup-instituut voor de Neus Chronicle in
februari 1957 was de gemiddelde zondagspraktijk in Engeland toen 14% voor alle
belijdenissen samen, 9% voor de Church of England, 20% voor de non-conformisti
sche Kerken en de Church of Scotland en 44% voor de Rooms-Katholieke Kerk. Een
enquête van de B.B.C. leerde dat 68% der katholieken meer dan eens per maand de
zondagsmis bijwonen. Voor de jongeren van 15-24 jaar vond de Newman Demographic Survey in 1957 73% (in steden met ± 40.000 inwoners) .
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negatieve ervaringen opgedaan. Gemengde huwelijken in Wales en in de bisdommen zoals Plymouth en Portsmouth, waar het aantal katholieken in de
totale bevolking schommelt tussen 2 en 6%, zijn onvermijdelijk. Zoals overal
elders zijn er voor- en tegenstanders van een ruim verlenen van dispensaties.
In de praktijk tracht men meer en meer de vroeger frequente botsingen met de
protestanten te vermijden en het kerkelijk huwelijk in de kerk zelf te laten celebreren in de hoop dat de katholieke partner meer door zijn eigen leven dan
door speciale kerkelijke maatregelen zijn protestantse wederhelft zou bekeren.
Hoe tactvol sommigen dit kunnen doen wordt geïllustreerd door het leven van
Chesterton, die na zijn eigen bekering jarenlang geduldig wachtte op die van
zijn echtgenote.
Hoe dan ook, het beeld dat de katholieke Kerk vertoont is heel wat rooskleuriger dan de toestand van de officiële Church of England. In schril contrast tot
de trage, maar ononderbroken vooruitgang der katholieken staat de snelle
aftakeling van de Anglikaanse Kerk. Volgens het officiële Yearbook of the
Church of England (1959) zijn op ongeveer 40 miljoen personen, geboren in
de kerkprovincies Canterbury en York, en er wonend einde 1956, 66% in de
Anglikaanse kerk gedoopt, 34% zijn gevormd, 6% hielden hun Paascommunie. Op 1.000 kinderen in 1956 geboren zijn er 602 gedoopt in de Anglikaanse
Kerk, tegen 717 in 1927. Werden in 1844 nog 907 huwelijken op 1.000 ingezegend in de Anglikaanse Kerk, in 1956 daalde de verhouding tot 496 op
1.000, terwijl de louter burgerlijke huwelijken van 26 op 1.000 in 1844 toenamen tot 280 in 1957 (met een lichte daling in de laatste jaren), waarbij
ongetwijfeld een vrij hoge verhouding huwelijken van gescheidenen dient
geteld te worden. Intussen echter nam hetrelatief aantal katholieke huwelijken
voortdurend toe. In 1844 werden slechts 17 op 1.000 der huwelijken in Engeland en Wales katholiek gesloten, in 1957 steeg dit getal tot 115. Ongetwijfeld
speelt hier de Ierse immigratie een grote rol, maar zij kan niet de hoge stijging
der laatste jaren totaal verklaren (nl. van 65 op 1.000 in 1934 tot 115 in
1957) . Het hogere geboortecijfer der katholieken (20% boven het landsgemiddelde) is hier eveneens van betekenis. Vooral de aangroei der katholieke gemeenschap in Londen komt tot uiting in deze gegevens: van 12,5 % van al de
Londense huwelijken in 1952 stijgt de verhouding der katholieke huwelijken
tot 17% in 1957. In Lancashire, gebied met de grootste katholieke concentratie,
is bijna een op vier der huwelijken katholiek gesloten. In Bedford was de toename in 5 jaar 8,2 tot 12 % waarschijnlijk te wijten aan Italiaanse immigratie.
De aanwas in Wales is trager en in het zuidwestelijke Cornwall is er zelfs een
lichte achteruitgang.
Het verschil tussen de officiële Kerk en de Rooms-Katholieke is misschien
nergens treffender dan in de evolutie der roepingen. De Church of England
had in 1901 nog 23.670 clergymen; dit cijfer daalde geleidelijk tot 14.437 (plus
717 gepensioneerden) in 1956. De toekomst ziet er nog somberder uit, daar de
gemiddelde leeftijd voortdurend steeg zodat nu bijna 35 % van de Anglikaanse
clerus ouder is dan 65 jaar. Intussen groeide de katholieke clerus voortdurend
aan. In 1900 waren er in Engeland en Wales geen 3.000 priesters (religieuze
en diocesane geestelijken samen). In 1960 zijn er meer dan 7.500. Hoe groot
de verhouding Ieren onder hen is weet niemand, maar ongetwijfeld zou er
zonder hun aanwezigheid een priestertekort zijn. Het is treffend dat bijna alle
Engelse bisschoppen van Ierse afkomst zijn en dat het Schotse episcopaat zijn
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clerus moet aanvullen met priesters uit Ierland 2 ) . Het aantal priesters-religieuzen is zoals in alle diasporalanden zeer hoog, ongeveer 40% van het totaal;
bijna de helft onder hen zijn Benedictijnen, waaronder de leden der beroemde
Downside Abbey, en Jezuïeten (met de bekende C. Martindale, wiens feitelijke
invloed naar men zegt groter is dan die van Newman, en M. d'Arcy) .
Zonder op het eerste gezicht die indruk te geven is de Britse Kerk dus zeer
expansief. Juist dat dynamisme stelt nieuwe vragen, maar helpt ook om
althans gedeeltelijk oplossingen te vinden. Zoals elders is een der hoofdzorgen het onderwijs. In een land waar het materialisme in krasse vormen verder woekert, is een katholiek opvoedingssysteem totaal onmisbaar. Het is onmogelijk om in het kader van dit artikel het complexe probleem genuanceerd te
behandelen. Het signaleren van enkele belangrijke aspecten mag volstaan. In
Schotland worden de katholieke scholen, zoals in Nederland, zo goed als geheel
op staatskosten gebouwd en onderhouden, indien zij aan enkele overigens billijke voorwaarden voldoen. In Engeland bracht de nieuwe schoolwet van 1959
een grote verbetering in de toestand: voortaan betaalt de Staat volledig de leerkrachten en de onderhoudskosten (zoals reeds voorzien was door de wet in
1944), maar ook krijgen de confessionele scholen voor het oprichten van nieuwe gebouwen 75 % subsidies. De wet geldt zowel voor lager als voor middelbaar en technisch onderwijs. Al blijft aldus de Engelse katholieke gemeenschap
nog steeds supplementair belast met 30 miljoen pond sterling voor de volgende
15 jaar, toch betekent deze nieuwe regeling een fundamentele tegemoetkoming
en een praktisch erkennen van de vrijheid van onderwijs. Het stemmen van
deze wet pleit voor de rechtvaardigheidszin zowel van Geoffroy Lloyd, nietkatholieke minister van onderwijs, als van het parlement, waar de katholieken
helemaal niet representatief zijn. Het pleit ook voor de katholieke oudersverenigingen, die overal de parlementsleden in hun district gingen opzoeken en overtuigen. De grote drijfkracht van de gehele actie was de reeds vermelde bisschop
Beck, sedert 1949 voorzitter van de Catholic Education Council. Geleidelijk
zullen zo meer en meer katholieke kinderen in eigen confessionele scholen
kunnen opgenomen worden, terwijl dit tot nu toe slechts voor 550.000 van de
meer dan 850.000 katholieke kinderen het geval was. Terloops moet aangestipt
worden dat men ook de invloed der katholieke scholen op niet-katholieke
kinderen niet mag onderschatten. Uit een onderzoek dat sloeg op 68.234 leerlingen in katholieke scholen, bleek dat bijna 1/3 niet katholiek was; in de katholieke kostscholen voor meisjes was 47% niet katholiek. Deze confessioneel
gemengde opvoeding heeft naast het voordeel dat zij veel anti-katholieke vooroordelen doet wegvallen, ook het nadeel dat zij niet altijd een homogeen
katholieke atmosfeer toelaat (al gaan in een aantal kostscholen de protestantse
meisjes even vlijtig naar de dagelijkse mis als de katholieke leerlingen !) .
Het in bevoegde kringen meest besproken schoolprobleem is zonder twijfel
de kwestie omtrent de aanwezigheid der katholieken aan de universiteiten. Mgr.
Beck zelf heeft eens geschreven dat de invloed der katholieken op het publieke
leven niet in verhouding is tot hun aantal en in de eerste helft dezer ,eeuw zelfs
2 ) Engeland en Wales tellen samen 18 bisdommen, waaronder de belangrijkste drie
zijn: Westminster, Liverpool en Manchester. De twee bisdommen van Wales (Carr
diff en Menevia) tellen samen slechts 150.000 katholieken. Schotland telt 8 bisdom-men, maar Aberdeen en Argyll, de twee bisdommen in de Highlands, tellen samen
geen 30.000 katholieken.

DE KATHOLIEKEN IN GROOT-BRITTANNIË

347

geringer was dan in de tweede helft der vorige. Sterk vertegenwoordigd in de
Engelse literatuur (Waugh, Greene, West), zijn de katholieken noch in de
kringen der politici noch onder de universiteitsprofessoren en studenten naar
verhouding aanwezig. Volgens H. Keldany, nationaal aalmoezenier van de
Newman Association, zijn slechts 6% der Britse hoogstudenten en 5 % der
professoren katholiek, zodat de katholieken naar verhouding slechts de helft
van hun normaal aantal uitmaken. In het House of Commons zijn slechts 24
leden katholiek, nl. 14 conservatieven en 10 Labourleden (al stemmen de
meeste katholieken Labour) , en geen 10 op de 24 gingen naar een katholieke
middelbare school3 ) . Een vergelijking met een andere minderheidsgroep, het
half miljoen Britse Joden, die 55 Members of Parliament tellen, doet de wanverhouding der katholieken, die meer dan tienmaal zo talrijk zijn, duidelijk
uitkomen. De katholieken worden in hun scholen te weinig opgeleid voor het
publieke leven, een constatering waaraan bisschop Ellis van Nottingham zijn
„Advent Pastoral Letter 1957" wijdde 4 ) . Er is ongetwijfeld een zekere vijandschap tegen de katholieken. Zo zal bv. de beroemde Times zich voortdurend
kleineren door het bestaan der Katholieke Kerk haast uitsluitend te vermelden
wanneer er een schandaaltje bij te pas komt. Een verder excuus is dat de beste
katholieke leken opgeslokt worden door de parochiale organisaties en dat de
doorsnee-clerus te weinig inzicht heeft in de grote moderne problemen van
nationale, internationale of eenvoudig intellectuele aard maar dit laatste is
typisch voor vele Engelsen.
Al bestaat er noch een denkende katholieke lekengroep van betekenis noch
een met het vasteland vergelijkbare organisatie der Katholieke Actie, toch heeft
de Kerk enkele sterke persoonlijkheden onder haar leden. Douglas Woodruff
bv. sedert 1936 hoofdredacteur van The Tablet, veruit het meest markante en
onafhankelijke katholieke weekblad. Of de twee echtparen Sheed en Pakenham,
waarvan het eerste bestaat uit Frank Sheed, schrijver, uitgever en Hyde Parkpredikant, en Maisie Ward, ijverige medestichteres van de Catholic Evidence
Guild en eveneens intelligent literator, en het tweede uit Lord Pakenham,
vroeger Labour-minister, en Lady Pakenham, moeder van vier zoons en vier
dochters, afgestudeerde van Oxford en redactrice der gezinsrubriek in The
Sunday Times. Alle vier zijn zij bekeerlingen of kinderen van bekeerlingen.
Niettegenstaande de aangehaalde tekorten zal de nabije toekomst een onstuitbare doorbraak der katholieke intellectuelen meebrengen. De uitbreiding van
het middelbaar onderwijs voor de lagere standen doet snel de proportionele
verhouding der katholieken aan de universiteiten toenemen. De oprichting van
talrijke nieuwe universiteiten vergemakkelijkt daarenboven de toegang tot het
hoger onderwijs voor de katholieken, die zowel door de traditie als door de
hogere kosten (van verblijf, verplaatsing, enz.) voor studies te Oxford en te
Cambridge terugschrikken. De poging van Mgr. Beck om in Oxford een soort
„Institut Catholique" naar het model van Parijs op te richten is jammer genoeg
vooralsnog mislukt. Het oprichten van een eigen katholieke universiteit was
3) Het House of Lords heeft 48 katholieke leden (1960) .
There is a great lack of Catholic men and women who are willing to give up
their leisure time and enter public life. Many more Catholics should seék for election
in their own political parties. There should be many more Catholics in office in the
trade unions, more on the committees of professional bodies. I appeal to individuals
to take my words to heart. I appeal to societies to select members and to train them
for public life".
4)

„
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reeds in de vorige eeuw in Londen en door Newman in Dublin ondernomen,
maar moest voor wie het Britse universitaire systeem kent noodzakelijk
mislukken. Ook nu nog zou het een vergissing zijn te streven naar een eigen
katholieke universiteit. Intussen hebben de meest luciede katholieken de behoef te aan meer intellectualiteit ingezien. Vroegen de arme Ierse immigranten in de
industrie-gebieden enkel gezag en toewijding bij hun meestal Ierse priesters, de
jongere generatie en de bekeerlingen vragen ongetwijfeld meer. Op theologisch
gebied is de Britse Kerk zeker nog onvolwassen en leeft zij haast uitsluitend van
vertalingen en van initiatieven, geboren op het Europese vasteland. In september 1958 had in Strawberry Hill een eerste ontmoeting plaats over de „Higher
Education of the Catholics", voorbereid door het zomernummer van de Dublin
Review. De abt van Downside vatte er scherp de toestand samen: „Gedurende
meer dan een eeuw zijn wij een pastorale Kerk geweest in de tamelijk enge zin
van het woord; dit bracht met zich het gevaar beperkt te blijven tot problemen
van louter biechtmoraal en contravers-theologie. Een der grootste diensten van
deze generatie aan de Kerk zou zijn: maatregelen nemen om echte theologen
mogelijk te maken" 5
Ook Dom David Knowles O.S.B. Regius Professor in moderne geschiedenis
aan de universiteit van Cambridge een zetel, o ironie der geschiedenis, door
Hendrik VIII gesticht —, onderstreepte het groot tekort aan intellectueel onderlegde priesters zodat de afstand tot de ontwikkelde leken te groot wordt.
Zelden ook merkt men belangstelling voor het liturgisch reveil. Een moderne
ars sacra is zo goed als onbekend. Men bouwt nog steeds nieuwe kerken in
akelige neo-gothiek. De leken „volgen" nog steeds de Mis. Nochtans zou vernieuwing op dit gebied buiten de eigen authentieke waarde ervan ook de beste
protestanten zeker aantrekken. Zo schreef Dom Oswald Summer in het verzamelwerk English in the Liturgy (1957) : „ Indien ik zelf een protestant zou
zijn, dan zou ik voelen dat de beweging voor de volkstaal de meest ernstige en
ondermijnende aanval zou zijn op de veiligheid van de protestantse positie in
Engeland en ik zou die volkstaalbeweging opvatten als vijand nummer één".
De reeds geciteerde vroeger Anglikaanse J. Douglas komt dit bevestigen: „Zij
die geleerd hebben te houden van de liturgische diensten in de Church of
England, zoals het bij mij het geval was, vinden juist daarom (nl. om de te
grote passiviteit en het Latijn in de katholieke diensten) de bekering dikwijls
een wrede scheiding".
In alle domeinen merkt men dat de oude katholieke politiek van „zich te
doen aanvaarden" als trouwe Engelse patriotten, geïntegreerd in de Welfare
State, niet meer volstaat; de eigen specifiek katholieke roeping moet meer en
meer naar voren komen in het vinden van authentiek katholieke oplossingen
voor echt Engelse situaties. Schreef bisschop Ellis niet: „We are so busy trying
to be like our non-catholic opposite numbers that we have no time to work out
our own distinctive contribution ?" Want steeds meer wordt de Engelse Katholieke Kerk geconfronteerd, niet met de officiële Church of England 6 ) maar
) .

5) Intussen zijn de Jezuïeten in 1960 gestart met het eerste Engelse wetenschappelijk tijdschrift voor katholieke theologie, The Heythrop Journal.
6) De betrekkingen met de Church of England verschillen van streek tot streek.
De houding van de Anglikaanse aartsbisschop Fisher van Canterbury is zeer welwillend. Een van zijn zes kinderen is katholiek gehuwd en men beweert dat hijzelf
incognito bij de inzegening aanwezig was. Ook in een artikel over birth-control in de
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met de algemene ontkerstening, door Newman zo duidelijk voorzien en nu in
volle ontwikkeling. Niet enkel de Anglikanen, maar ook de non-conformisten
(methodisten, congregationalisten, e.a.) zien hun leden slinken, terwijl een
vaag humanistisch nihilisme, waarvan de toenemende onzedelijkheid slechts één
aspect is, in alle kringen doordringt. Over welke krachten beschikt de Kerk om
die golf van materialisme geleidelijk in te dammen ? Haar sterkte is zeker haar
grote principiële trouw aan het geloof en aan Rome. De herinnering aan de
lange periode van vervolging blijft opvallend levendig. Elke zondag worden
in elke kerk de „prayers for England" (voor de bekering van het land) met
overtuiging gebeden. De Britse katholieken zijn vroom. Zij discussiëren minder
intelligent over het dogma dan geloofsgenoten uit andere volkeren, maar men
kan op hun persoonlijke inzet rekenen. Ook voor God vergeten zij hun typische
fair play niet . Het anticlericalisme is er onbekend (zoals overigens ook in de
Anglikaanse Kerk) ; de leken houden werkelijk van hun priesters, maar deze
laatsten doen dan ook helemaal niet aan politiek. De Ierse inslag van de Britse
vroomheid kan de continentalen soms naïef aandoen, maar het pragmatische
Britse volk wordt nu eenmaal meer door praktijken dan door gedachten aangesproken. De zin voor traditie, eigen aan elke Brit, speelt ook mee in de aanhankelijkheid aan een godsdienst die vijftien eeuwen ouder is dan de steeds
nog recente Reformatie.
Naast de diep-godsdienstige reserves der katholieken spelen ook andere elementen een rol ten voordele van de Kerk. Meer dan ooit zijn de besten onder
de Anglikaanse geestelijken na de oprichting van de Church of South India
waarbij voor diverse, ook niet-Anglikaanse belijdenissen de intercommunion
werd aanvaard gaan twijfelen aan de authenticiteit van de Church of England. Jammer genoeg was er geen Newman beschikbaar om de stroming op te
vangen, maar de onrust duurt voort en zij kan enkel in toenadering met Rome
een oplossing vinden. Snel zal dit proces niet verlopen. Frederic Davis, vroeger
Anglikaans geestelijke, schreef in het juli-nummer 1959 van zijn tijdschrift
The Dome (dat toen 5.000 abonnés telde over geheel Engeland) : „Voor onze
generatie en misschien ook nog voor toekomstige generaties is er geen sprake

van een hereniging en masse van sommige Anglikaanse geestelijken met de
Rooms-Katholieke Kerk. Dat moet duidelijk gezegd worden". Hij verklaarde
ook dat men mag aannemen dat ongeveer 1.000 Anglikaanse vicars geloven in
de pauselijke suprematie en dat 2.000 eventueel aansluiting bij Rome zouden
wensen. Doch iedere vicar vertegenwoordigt slechts zichzelf. Men weet nooit
of zijn parochianen hetzelfde geloven als wat hij gelooft of er een totaal ander
soort christendom op na houden. De parochianen zijn overigens niet gebonden
aan de leer van hun vicar. Dit maakt gesprekken over groepsbekeringen en a
fortiori over een formule van terugkeer der Church of England zeer lastig, zo
niet onmogelijk. Volgens velen is de waarschijnlijke weg: een nog verder uitdunnen der rangen bij de Protestanten, tot een kleine sterk gelovige kern zal
overschieten, die dan wellicht in groep zal terugkeren. Door de Catholic Missionary Society (met zelfs een motormission, voorzien van kapelwagens), de
Catholic Truth Society (die jaarlijks alleen in de kathedraal van Westminster
80.000 even goedkope als degelijke pamfletten verspreidt) en de sprekers van
Canterbury Diocesan notes (maart 1960) was hij vol lof over de katholieke houding
terzake, al stelde hij zelf bredere opvattingen voor, in aansluiting bij de laatste Lam
beth Conference.
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de Catholic Evidence Guild in Hyde Park en op vele andere plaatsen trachten
de katholieken het religieuze vacuum rondom zich te beïnvloeden. Een speciale
vermelding verdient het Catholic Enquiry Centree, begonnen in 1954, dat op
zeer discrete wijze niet-katholieken langs de post inlichtingen bezorgt over het
geloof en in de eerste zes jaar van zijn bestaan reeds meer dan 143.500 personen
bereikte, waarvan er bijna 80.000 de 21 weken lange cursus volgden.
Een andere gunstige factor voor de Britse katholieke Kerk is haar a-politiek
karakter. Er is geen sprake van verzuiling noch in de partijen, noch in de vakbeweging, noch aan de universiteiten. Aldus maakt de Kerk nooit de indruk
een gevaar voor machtsposities van anderen te zijn en roept zij geen antikerkelijke affecten op. Of zij deze gunstige positie lang zal kunnen volhouden,
kan men betwijfelen daar haar religieus groeiende invloed zich onvermijdelijkk
ook in andere domeinen van het sociale leven zal doen gevoelen 7) . Het katholicisme is nu eenmaal „anders". Ook het Britse katholicisme zal nooit volledig
geïntegreerd zijn in eigen land zolang het een minderheid blijft, omdat het in
de opvattingen omtrent de kernvragen te zeer verschilt van de ongelovige meerderheid. Maar geldt dit niet evenzeer voor de Kerk in elk ander land?
Zo schreef J. Lynch in een recent werk dat het een algemeen aanvaarde opinie
is in Engeland dat alleen katholieken en communisten een standpunt hebben en
dat ieder ander „prijzenswaardig neutraal" is. Meestal worden de katholieken
in de kranten als eccentric voorgesteld en neemt meta een defensieve houding
aan. Al heeft die sterke minderheidspositie ook voordelen het beantwoordt
aan het Britse karakter dissenter te zijn tegenover de algemene lijn, er bestaat
zeker een gevaar dat de onverschilligheid der andersdenkenden zal omslaan in
vrees voor het te grote dynamisme en in nieuwe onverdraagzaamheid. De afkeer
zowel voor Spanje's Franco als voor Adenauers Duitsland in de Britse publieke
opinie heeft ook een anti-katholieke tint, en weegt zeker op tegen de spontane
sympathie voor de gemoedelijkheid van Paus Johannes XXIII.
Ongetwijfeld staat de Kerk in Engeland op een keerpunt. Van minderheidsgroep, meer bedacht op consolidatie en apologetica dan op medezeggingschap
in de intellectuele, politieke en sociale stromingen van eigen land en van de
wereld, zal zij in de toekomst door haar numerieke aangroei zelf gedwongen
worden niet enkel om stelling te kiezen tegen lang aanvaarde tradities, maar
ook om nieuwe en rijkere wegen in te slaan. Dan zal zeer veel afhangen van de
intellectuele kwalificatie der leken en van het theologisch inzicht der geestelijken. Ook hier zijn er tekenen die een hoopvolle evolutie doen vermoeden, al
dreigt een gedeelte der verantwoordelijken toch nog te zeer achter de gebeurtenissen aan te lopen, in plaats van tijdig in overleg met bekwame leken nieuwe
banen te openen, de echte leiders (die nu heel erg ontbreken) te laten groeien
en de nodige coördinatie tussen de verspreide bewegingen en initiatieven tot
stand te brengen, zonder daarom de Britse eigenaard te miskennen. Dat ook
hier, zoals voor het profane leven, meer werkelijk contact met het Europese
vasteland voor de Britse Kerk nuttig zou zijn, zal ieder aanvaarden. Maar met
haar rijke reserves heeft die Britse Kerk in de toekomst ook Europa en de rest
van de wereld iets onvervangsbaars te bieden.
7 ) Zie b.v. de vrij strenge maar gewettigde woorden van Aartsbisschop Heenan
( Liverpool) over het gemis aan verantwoordelijkheidszin der vakverenigingen, zeer
sterk door de communisten geïnfiltreerd (in een belangrijke preek op 1 mei 1960) .
'

FILMKRONIEK

De Griezelfilm
J. J. C. MARLET, zenuwarts

ET is opmerkelijk, dat in al dan niet populair-wetenschappelijke naoorlogse publikaties van psychologische, pedagogische, sociologische, culturele en andere strekking, weinig of geen aandacht wordt besteed aan de
categorie „griezelfilm" („horrorpicture"). Ik heb althans niet meer dan enkele
bij zakelijke mededelingen over dit onderwerp aangetroffen, en het Instituut
voor Filmdocumentatie vermocht slechts luttele clippings uit filmvakbladen aan
te wijzen waarin het thema lapidair werd belicht vanuit het standpunt van de
filmproducent. Het verschijnsel „griezelfilm" en de repercussie van dit produkt
op het bioscooppubliek zijn toch eigenlijk wel een afzonderlijke bespreking
waard en zouden tenminste vermeld hebben kunnen worden in algemene probleemstellingen met betrekking tot de invloedswereld van de film (b.v. 1, 2) ;
het laagstaande cineastische formaat van de films die dit onderwerp doorgaans
aan de orde stellen, is uiteraard geen reden om zulks na te laten. Boeken met
betrekking tot de geschiedenis en de ontwikkeling van de film (3, 4, 5) , brengen wel degelijk enkele gedachten over de griezelfilm, maar dan in een hoofdstuk dat handelt over de periode na de Eerste Wereldoorlog. In die tijd introduceerde Duitsland schijnbaar als expressionistisch experiment een bepaald soort griezelfilm: Das Kabinett des Dr. Caligari van Robert Wiene, Dr.
Mabuse, der Spieler en Der mode Tod van Fritz Lang, W/achs f igurenkabinett
van Paul Leni en Nosferatu
eratu van Murnau. Als verklaring voor deze opvallende
serie wordt wel aangevoerd (Jordaan), dat in 1919 een verzwakt moreel besef
en een algehele uitputting bepalend waren voor de menselijke situatie; alsof het
oorlogseinde té plotseling kwam, wilden de mensen verder huiveren, wensten
zij ergens de voortzetting van de boze droom en zochten zij hun heil in het buitennatuurlijke. In dit licht gezien zou het vreemde en huiveringwekkende van de
toenmalige griezelfilms voedsel hebben betekend voor de overspannen zenuwen
en een hulpmiddel tegen de abstinentieverschijnselen. Dat tegelijk met de opkomst van de geluidsfilm in de dertiger j aren verse griezelprodukten verschenen (Das Testament des Dokter Mabuse van Fritz Lang in 1932, en verder
o.a. Dracula en de verfilming van Stevensons Dr. Jekyll and Mr. Hyde), een
soort dat minder waarde had voor de verdere ontwikkeling van de filmkunst
dan voor de beurzen der filmmagnaten en bioscoop-exploitanten, toont aan dat
deze theorie niet de kern van de zaak treft. Het is correcter om aan te nemen,
dat déze na-oorlogse gruwels blijkbaar goed waren ingeslagen en de winstmarge
van de producenten dermate verbreed hadden, dat voortzetting, herhaling en
perfectionering van het procédé lucratief werd geacht. Kunstmatig imponeert de
veronderstelling, dat de spookbeelden van de verbeeldingswereld in de griezelfilm het in de crisisjaren allengs moesten afleggen tegen de grimmige realiteit
van werkloosheid, inflatie en weer oplaaiende politieke hartstochten. Even speculatief is de opvatting van Blokker (6) , dat de periodieke opflakkering van (de
behoefte aan) griezelfilms positief correleert met een bepaalde fase in de depressies na de beide grote wereldoorlogen, een opvatting die gegrond is op bovengenoemde „hausse" en de gruwelfilmen van de laatste jaren. (T he Curse of
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beide nieuwe versies van oude successen
Rodan, The Fly, The Vikings, Macabre, The Fiend who walleed The West
waar horror ook in de „Western" opgeld doet
e.a.) . Het moge waar zijn,
dat in deze recente reeks een wreder sadisme waarneembaar is dan in de vroegere sortering, maar dat is dan tevens te wijten aan de groei der filmische expressie-mogelijkheden en aan de opportune verschuiving in het gebruik c.q. misbruik
daarvan, waardoor de suggestiviteit van deze nieuwere rolprenten is vergroot en
de gewekte sensaties bij het publiek grover zijn geworden.
Psychologiserende mijmeringen over de reactief wisselende behoefte van de
bioscoopbezoekers bieden de mogelijkheid om de fervente doelstellingen van de
verantwoordelijke filmmaatschappijen ietwat te maskeren en om aan de kwantitatieve veranderingen op de griezelfilmmarkt een nuancerende conditie van
onzakelijke aard toe te voegen. Men verlieze echter niet uit het oog, dat het
reclame-dier in de kwestie van vraag en aanbod met betrekking tot „horrorpic•ures" de hoofdrol speelt. Men moet vrijwel teruggaan tot de wieg van de filmmakerij om te constateren hoe zowel in Europa als in Amerika het procédé ontstond waarvan de griezelfilm een extreme uitwas is: het onschuldige
meisje of sentimentele vrouwtje dat in kwellende situaties wordt gebracht door
toedoen van boosaardige stiefmoeders, misdadigers, tarzans, krankzinnigen en
monsters. Gruwels in haast elke vorm wekten een lustvolle ontzetting en boeiden
de mens door alle eeuwen heen op ambigue wijze. „Es ist anzunehmen, dasz die
allerálteste Geselligkeit bereits grausamen Beigeschmack hatte, indem Einladungen von benachbartem Stamm zu Stamm ergingen, um der Hinrichtung hervorragender Kriegsgefangenen beizuwohnen, deren Qual und Todesklage die Würze
des geselligen Vergnügens bildete. Die Würze der Grausamkeit ist im allgemeinen
Entwicklungsprozesz durchaus nicht so verloren gegangen, wie es scheint, nur
finden heute die Exekutionen der Opfer auf andere Weise statt", schreef Alexander von Gleichen-Russwurm. In het boek (7), waarin dit citaat voorkomt (blz.
19) , laat Wolffram
ram op overtuigende wijze zien hoe de filmindustrie met groeiend raffinement het sex-appeal in kijkgeld omzette, zonder enige consideratie
Frankenstein, Horror of Dracula

met de gevoelens van de „stars" en zonder enige andere waardering voor het publiek dan de wens in te spelen op de „voyeuristische" elementen in deze horde.
Op aanverwante manier en met dezelfde opzet zijn de horror-registers opengetrokken. De angst voor gangsters en de angst voor monsters werd gelijkelijk
geëxploiteerd.
De heer A. van Domburg, bekend filmcriticus en sinds kort lector aan de
Nijmeegse Universiteit, heeft zijn mening ten deze nooit onder stoelen of banken gestoken. Hij stelt met nadruk, dat de griezelfilm evenals alle andere
soorten films niet is ontstaan uit een behoefte aan het genre maar uit een
verlangen van de industrie haar geluk in herhalingen te beproeven met een artikel, dat vroeger bewezen heeft winsten af te kunnen werpen die de aanmaak van
nieuwe griezels motiveerden. Ik volg hier even zijn gedachtengang. Aangezien
op alle regelen uitzonderingen bestaan, kan men ook in de soort griezelfilm een
paar activiteiten aanwijzen, die gevolg zijn van een innerlijke noodzaak. Zo
mag men wel aannemen, dat Fritz Lang zijn Testament van Dr. Mabuse heeft
bedoeld als een preludium op Hitlers regime, maar dan toch nadat de griezelfilms, die er aan vooraf zijn gegaan volgens program, dat wil zeggen met commerciële bedoelingen, op stapel waren gezet. Naar aanleiding van de vertoning
van oude films in Venetië, wees Van Domburg in een artikel (De Tijd) op de
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evolutie van Dreyer's filmarbeid, die heeft geculmineerd in La pasdon de Jeanne
d'Arc, sluitstuk van een vrij lange reeks griezelfilms van dezelfde maker. In
bedoelde beschouwing werd zelfs de veronderstelling gewaagd, dat die beroemde
film van Dreyer minder te danken zou zijn aan Dreyers bewondering voor
Jeanne dan aan zijn hang naar uitbeelding van heksenverbrandingen. Een derde
uitzondering zou men bepaalde films van Hitchcock kunnen noemen, waarin
deze fantasierijke regisseur waarlijk wel iets méér demonstreert dan een serviele
ijver om de opdrachten van zijn mercantiele bazen tot een goed einde te brengen.
Maar verder, aldus Van Domburg in zijn eigen ongezouten formulering: men
maakt Dracula's omdat men meent te mogen speculeren op de wansmaak van
een bepaald soort grof besnaard publiek dat de griezel nodig heeft om gelukkig
te kunnen zijn. Het lijkt hem ondenkbaar dat de nieuwe rage van griezelfilms
oorzakelijk samenhangt met de na-oorlogse mentaliteit, want de gruwels gaan
naar alle landen van de wereld, ook naar die welke met de Tweede Wereldoorlog weinig of niets te maken hebben gehad, vergezeld van dezelfde reclame,
dezelfde slagzinnen, die hoegenaamd geen onderscheid maken tussen het bevattingsvermogen van het ene en het andere publiek, maar van alle publieken veronderstellen dat ze zullen gaan zien wat zo ijverig wordt aanbevolen. Een plotselinge verse reeks griezelfilms betekent niet veel meer dan dat men, op zoek
naar variatie, maar weer eens een oud recept voor de dag haalt.
Intussen: ze zijn er geweest, ze zijn er nog en ze zullen wel blijven. Wat
evenzeer blijven zal is de neiging om huidige films sterk te onderscheiden van
de oudere. Zo zegt de manager Arthur L. Mayer, die als bijnaam „the Merchant
ken van de vroegere. De
of Menace" voert, dat de recente griezelfilms afwijken
eerste „Frankenstein" had zulke komische proporties dat de horror daarin lachwekkend werd en doorgaans geen nachtmerries induceerde. De door Engelse
maatschappijen vervaardigde griezelfilms van nu, die aanvankelijk als B-pictures
(tweede rangsfilms) verschenen en hij noemt dan b.v. The Vikings, waarin
mensenetende reuzenkrabben en een wilde berenkuil voorkomen hebben volgens Mayer „the capacity to curdle the blond and stimulate the boxofice". Het
publiek waarvan de filmproducenten het hebben moeten, de jeugdigen van
vandaag, is rijp overrijp voor sadisme en bruutheid. Zij wijzen de gevestigde code van mores en ethiek af: voor hén spelen wij ! schrijft Mayer, die vergeet erbij te zeggen: voor hen hebben wij altijd gespeeld!
Deze nieuwe horrorpictures kunnen globaal verdeeld worden in twee soorten:
de pure griezels (waarvan Horror of Dracula met Christopher Lee in de hoofdrol een voorbeeld is) en die welke science fiction gebruiken in de verklaring van
het verhaal (b.v.: Revenge of Frankenstein). Uit de wereld van de filmmakers
ook stamt de bevestiging, dat horror altijd een element is geweest in bepaalde
typen van films, maar dat dit alarmerend gestegen is in de jaren 1958-1959.
Men is daar bang, dat de smaak van het publiek zal veranderen voordat alle in
aanbouw zijnde griezelfilms in omloop zijn gebracht (sic !) . Overigens houdt
men rekening met de kans, dat de griezelfilm als categorie een lang leven beschoren is. Om duistere redenen wordt niettemin (ook) in dit gezelschap de
vraag gesteld of de meest violente gangsterfilms en de afschuwelijkste griezelfilms waarin een appèl wordt gedaan op excessieve wreedheid en sadisme
niet een potentieel gevaar opleveren voor jeugdigen, zeker wanneer ,,,they make
prime appeal to base emotions and seem to be having an adverse effect on
audiences". In het laatste geval pas „it is time to call a halt" eerder niet.
22
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Of intussen de scenario's minderwaardig zijn en de films totaal onder de maat,
doet er blijkbaar niet toe. Als de shock-werking maar geld in het laatje brengt.
Terugkomend op het publiek: Enkele psychiaters en psychologen zouden van
mening zijn, dat gruwelfilms voor jongelui niet verwerpelijk zijn omdat deze
rolprenten een mogelijke uitlaatklep bieden voor warrige spanningen van sexuele
en aggressieve aard. Ik meen, dat dergelijke films slechts in uitzonderingsgevallen een gunstig gevolg kunnen hebben in die zin dat gestuwde spanningen direct
worden afgereageerd. Uit geordend enquêtemateriaal kon worden opgemaakt(8), dat bij jeugdigen niet zelden ernstige desintegratietoestanden optraden na
het zien van dit soort films. De rol van de film in deze is meestal provocatief of
vormgevend aan de ziekelijke uiting. De hoofdoorzaak van de onrustbarende
reactie is doorgaans gelegen in prae-existente structuren (aanlegstoornis en/of
misvorming door milieu-omstandigheden) van de jonge mens. Het vervelende in
de hele affaire is, dat juist de min of meer verwrongen naturen zich aangetrokken voelen door films van het hier aangeduide bedenkelijke allooi, een allooi dat
opzettelijk door de bioscoopreclame wordt gaccentueerd. Hierbij komt nog, dat
jeugdigen in het algemeen maar vooral déze jeugdigen aan de inbouw van het
element horror in het geheel van de film waardoor dit element soms wordt
genivelleerd voorbijzien, zodat de griezelscènes geïsoleerd op hen afkomen
en als zodanig een onberekenbare schade kunnen aanrichten, een momentele
frustratie of, indien gebonden aan in het onbewuste nawerkende reële belevenissen van vroeger datum, een chronische frustratie met alle gevolgen van dien.
Over de wijzen, waarop de film in het algemeen op de (jonge)mens inwerkt,
is nogal wat geschreven (9, 10, 11) . Mijn literatuurverwijzing is slechts een
greep. De film biedt enerzijds gelegenheid tot materialisering van een illusie, anderzijds tot projectering van de eigen persoonlijkheid in een hoofdpersoon (identificatie). De kwaliteit van de werkelijkheidsweergave is goeddeels beslissend voor het psychologisch effect van de film; daarnaast de montage-effecten,
de gebruikmaking van symbolen, de sfeerschepping en niet het minst de muziek
(versterking van bepaalde effecten, vergemakkelijking van de emotionele afvloed) . In momentopnamen en close ups wordt in de film de werkelijkheid vertekend en in zekere zin verarmd; deze prikkelen de verbeelding tot aanvulling
van het beeld uit eigen fantasievoorstellingen, waarbij de overbelasting van de
visuele spanningsruimte een specifieke determinant uitmaakt. Dat juist de jeugdigen niet het filmgeheel vatten maar geabsorbeerd worden door uit het verband
gesprongen scènes heeft zoals reeds werd opgemerkt meer nadelen dan
voordelen. Een voordeel kan zijn, dat een ontaarde tendens aan hun aandacht
ontsnapt. Jeugdigen worden vaak door de schijnwereld van de film inspiratief
beïnvloed; her-inneringen werken na (haardracht, kleding, optreden van de
filmster) maar ook onechte waarden en exclusief levensritme. Met name Sickers
proefnemingen tonen aan, dat de diepere psychische lagen (van het kind) door
de film worden geactiveerd. Men kan zich nu voorstellen, dat speciaal de griezelf ilms, waarin allerlei onverbloemde beestachtigheden en harde gruwels in een
goedkope intrige worden opgehangen met het doel spanningen te kweken en
sensaties los te slaan in de sadistische sfeer, op jonge, ongerijpte mensen een
funeste invloed hebben en desintegrerend werken.
Al is mijn waarschuwing tegen dit filmische gif hoofdzakelijk tot de jeugd
gericht, ook de ouderen kunnen een en ander ter harte nemen. Niet weinig volwassenen worden onweerstaanbaar aangetrokken door „Dracula" en aanverwan-
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te draken. Totdat zij onmachtig uit hun bioscoopstoel vallen ! Van één toeschouwer werd gezegd, dat hij weer bij zijn positieven gekomen met alle geweld terug wilde in de zaal en na vijf minuten gruwlustig kijken opnieuw in
zwijm viel. Maar dit verhaal kan best een reclamestunt geweest zijn ! Zeker is,
dat de griezelfilm een verlokkende draaikolk is en dat naar de griezelshock een
ziekelijk-dwangmatige hang bestaat. Daar waar de film alleen maar is een
technisch verfijnde bevrediging van de sensatiebehoefte en de gemakzucht van
het publiek, voert hij tot verveling en stompe indolentie. De griezelfilm is dan
nog in staat deze barrière te doorbreken met horror. De film is over de héle
linie en in alle opzichten schaamtelozer geworden, teneinde voldoende uitdagend
te blijven voor het gewende publiek. De griezelfilm is echter wel de meest „hard
boiled" categorie. Hoewel niet alleen tegen déze categorie bedoeld, breng ik in
herinnering wat regisseur René Clair verzuchtte (citaat Wolf f ram (7) blz. 198) :
„Wir sind weit entfernt, den moralisierenden oder intellektualistischen Film
herbeizusehnen, wir wollen lediglich, dasz sich der Film der Verantwortung
bewuszt ist. Warum gibt es keine Zensur für Dummheit ? Es gibt doch Straf en
auf Absinth- und Kokain-Handel ! Ist der Geist des Volkes weniger wichtig als
sein Körper?"
Om een indruk te geven van de omvang van het griezelfilm-euvel, vermeld ik
de uitkomst van een door het Wetenschappelijk Instituut voor Filmvraagstukken
(Munchen) ingesteld onderzoek naar de hoeveelheid en de soort films welke dit
seizoen in de Bondsrepubliek werden vertoond. Van de 642 films uit binnen- en
buitenland waren 80 (het grootste aantal) behorend tot het gangster-griezeltype.
De westerns en oorlogsfilms zijn resp. met 38 en 31 stuks achterop geraakt.
Samenvattend zeggen de rapporteurs dat de harde gruwel-kitsch terrein heeft
gewonnen ten koste van de weeë en sentimentele kitsch. Deze verschuiving zou
evenzeer voor Nederland kunnen gelden, alsook het percentage jeugdigen (1521 jaar) van de bioscoopbezoekers dat omstreeks 1958 in West-Duitsland 35
bedroeg ! Een alarmerend gegeven is in dit zelfde verband, dat 70 7o van de
pubers (10-17 jaar) van Salzburg bij een enquête in die stad te kennen gaven
dat ze hun gedragingen afstemden op filmervaringen. Niet minder zorgwekkend
is de conclusie van het Wetenschappelijk Instituut voor J.eugdfilmvraagstukken
(München), dat in het jaar 1954 de volwassen bevolking van de Bondsrepubliek door de band iets meer dan èèn keer per maand de bioscoop bezocht, de
10-14 jarigen twee keer en de 14-18 jarigen drie tot vier keer per maand. Als
ook deze getallen (12) een maatstaf zijn voor de situatie in ons land, dan wordt
het begrijpelijk dat een weloverwogen opvoeding tot de goede film (door instructieve beschouwingen en smaakvorming) nauwelijks kan oproeien tegen gewenning t.a.v. minderwaardige films. Naast een dergelijke positieve psychohygiënische maatregel zou een stramien moeten bestaan om de jeugd te brengen
tot een matiger consumeren van het filmamusement. Hierbij zouden de ouders
hun medewerking dienen te verlenen, wat niet zo makkelijk is, want de meeste
ouders kennen de gevaren van het klakkeloze bioscoopbezoek niet (adaequate
voorlichting !) en velen vinden het maar wat prettig als hun telgen „ergens"
gedurende enkele uren onderdak zijn. (Betere mogelijkheden van vrije-tijdsbesteding !) Om het euvel van de demoraliserende (w.o. de griezel-) film van
nog meer zijden te bezweren, zouden van hogerhand maatregelen getroffen kunnen worden. Dienelt verwacht in Oostenrijk veel van de actie „Der gute Film"
(beïnvloeding van de bioscoopprogramma's o.a. door vermindering van de ver-
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makelijkheidsbelasting voor pedagogisch verantwoorde films) . Het weren of
verbieden van platvoerse en immorele rolprenten schijnt zulk een aantasting van
de menselijke vrijheden in te houden, dat over deze mogelijkheid maar liever
niet gesproken wordt, behalve door René Clair.
Een onderzoek in Nederland van de feiten en de mogelijke correctiva in de
hier besproken sector van de geestelijke volksgezondheid, kan geen luxe zijn.
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Joegoslavië 1960
A. VAN PETEGHEM

P dit ogenblik wordt Joegoslavië een der drukst bezochte landen van Europa. Terwijl de toegang tot in 1950 praktisch verboden was, zwerven er
O
nu massa's Duitsers, Fransen, Italianen en Amerikanen rond. Een definitief oordeel over het probleem Joegoslavië wil dit opstel niet vellen. Onze conclusies
zijn ook maar het resultaat van enkele reizen door dit woeste en door rijk natuurschoon gezegend land. Drie vraagstukken willen we even aanraken: het
politieke, het economische en tenslotte het godsdienstige.
Politieke ontwikkeling
Het is hier niet de plaats om de geschiedenis te schrijven van de verschillende
volkeren die Joegoslavië -bewonen. Hun verscheidenheid in aard en levensstijl,
welke de reiziger nog steeds direct opvalt, heeft haar stempel gedrukt op de
woelige politieke ontwikkeling van dit land. Slovenië en Kroatië, die lange tijd
door Oostenrijk en Hongarije zijn beheerst geweest, vertonen nog veel Oostenrijkse invloed, vooral in steden als Zagreb (Agram) of Ljubljana (Laibach); de
bevolking is hier overwegend katholiek. Servië en Macedonië daarentegen zijn
overwegend orthodox. Dit is eveneens het geval met Montenegro, dat, hoewel
lange jaren onder Turkse heerschappij, toch zijn eigen aard heeft bewaard. In
Bosnië en Hercegowina leeft een Muzelmaanse meerderheid. Tenslotte heeft in
de gebieden aan de Dalmatische kust vooral Italië zijn invloed doen gelden.
Verschillende steden hier waren eertijds Romeins bezit (Spalatum) of Italiaanse
enclaves (Zadar tot 1945) .
Na 1918 werden al deze volkeren samengevoegd in één staat. De verschillen
op economisch, cultureel en godsdienstig gebied veroorzaakten echter onmiddellijk wrijvingen. Daarbij streefde Belgrado meer naar een Groot-Servië dan naar
een werkelijk eenheidsrijk. Het verzet hiertegen kwam vooral van de Kroaten,
die economisch het sterkst stonden, cultureel hoger ontwikkeld waren en hun
godsdienst bedreigd voelden door de kruistochtgedachte van de orthodoxe Serviërs. Deze tegenstellingen waren zo sterk, dat het tot 1924 duurde vooraleer
Stjepan Radic met zijn Kroatische Partij zijn intrede deed in het Parlement. In
1928 werd Radic vermoord en het land kwam onder een persoonlijke koninklijke dictatuur, tot 1934 onder Alexander Karageorgevitsj, daarna onder Prins
Paul, die als regent optrad voor zijn neef Peter II. Bijna vanzelfsprekend helden
deze heersers over naar de As-mogendheden, in wier dictators zij de belichaming
zagen van hun eigen ideaal.
Vandaar de gebeurtenissen van 1941. Na aanvankelijk met Duitsland, Italië
en Japan het Drievoudig Verbond te hebben gesloten, werd de regering van
Cvetkovic enkele dagen nadien reeds omvergeworpen door de staatsgreep van
een generaal van de luchtmacht, Simovitsj, en het land keerde zich tegen Hitler.
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De gevolgen bleven niet uit. Op zondag 6 april 1941 werd o.m. Belgrado plat
gelegd door de Stuka's en liepen de Duitsers en Italianen letterlijk door het
land op weg naar Griekenland.
Daarmee was het uur van het communisme geslagen en begon de opgang van
één man, Josip Broz-Tito. De communistische partij, die zich in Servië met zijn
onafhankelijke boerenbevolking tot dan toe nauwelijks had kunnen ontwikkelen,
had een sterke steun gekregen, toen Kroatië en Slovenië met hun arbeidersbevolki^ng tot het rijk waren toegetreden. Bij de eerste verkiezingen na de Eerste
Wereldoorlog beschikte zij over 59 van de 417 zetels in het Parlement. De partij werd echter verboden en verschillende leden belandden in de gevangenis. De
partijleiding en het Centraal Comité trokken naar Wenen. Het ledental slonk
gevoelig. Doch in 1939 was Jozef Broz-Tito erin geslaagd, het partijsecretariaat
aan zich te trekken en te reorganiseren. In 1892 te Kumrovec in Kroatië geboren
uit een uiterst arm gezin van 15 kinderen, had deze man lange j aren het leven
geleid van een arme proletariër. Als metaalarbeider zwierf hij door Kroatië,
Oostenrijk en Duitsland. Gedurende de Eerste Wereldoorlog beleefde hij de
Russische Revolutie in een afgelegen Siberisch dorp, vanwaar hij als volbloed
communist naar zijn land terugkeerde in 1920. In 1923 werd hij lid van de
communistische partij en speelde spoedig een leidende rol, hetgeen hem in
1928 in de gevangenis bracht. Eigenaardig genoeg, was het juist daar dat hij
door Mosje Pijade in contact werd gebracht met de theorie van het Marxisme.
Vrijgelaten in 1933, ging hij het jaar daarop naar Moskou, waar hij werd tewerk
gesteld in het Balkansecretariaat van de Komintern. Teruggekeerd in 1936, werd
hij drie jaar later secretaris-generaal van de Joegoslavische Communistische Partij. Onmiddellijk traden zijn organisatietalenten en zijn zin voor onafhankelijkheid aan het licht: hij wist de juiste, getrouwe en bekwame medewerkers voor
zich te winnen en maakte de partij toen reeds, althans financieel, los van
Moskou.
Boven zeiden we reeds dat hij zijn tijd gekomen achtte na het begin van de

oorlog tegen de As mogendheden in 1941. Het is zeer de vraag, of uit de wir
war van feiten, beschuldigingen en veroordelingen, processen en fusillades de
historici ooit in staat zullen zijn om de geschiedenis te distilleren van wat de
Tweede Wereldoorlog in Joegoslavië is geweest. De verliezen onder de burgerbevolking schat men op 1.700.000 mensen, waarvan meer dan 1 miljoen het
slachtoffer waren van de broederoorlog tussen de verschillende volksgroepen.
Onmiddellijk na de bezetting door de Duitsers en Italianen was het land immers in stukken gescheurd. Kroatië, met Bosnië en Hercegowina, werd een onafhankelijk koninkrijk; de kroon werd aangeboden aan een prins uit het huis
van Savoye, de hertog van Spoleto, maar die heeft nooit in het land geresideerd.
De feitelijke leider was Ante Pavelic, die reeds de aanslag op koning Alexander
Karageorgevitsj in 1934 op zijn geweten had en nu, geholpen door zijn Ustachis,
een waar schrikbewind ontketende vooral onder de orthodoxe Serviërs in deze
streek. Vandaar de talrijke „bekeringen" tot het katholicisme onder deze bevolkingsgroep, wat later een der beschuldigingsgronden tegen Kardinaal Stepinac
zal worden. Slovenië werd in twee delen gesplitst: het zuiden met Ljubljana
kwam aan Italië en het noorden werd bij Duitsland gevoegd. Macedonië werd
aan Bulgarije geschonken en Servië werd een Duits protectoraat.
Daarnaast ontstonden twee verzetsgroepen: de Cetniks en de Partizanen. De
eersten stonden onder de leiding van kolonel Drasa Michailovitsj van het Ko-
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ninklijke Joegoslavische Leger, een echte Serviër, die in alles de Groot-Servische
gedachte belichaamde. De Partizanen, die vooral communistisch waren, zouden
weldra het overwicht krijgen onder de leiding van Tito. Politieke en rassenoverwegingen brachten aldus vijf rivalen ten tonele: de Duitsers en de Italianen;
aan hun zijde de Ustachis van Pavelic; daar tegenover de Cetniks en de Partizanen.
Dat deze laatsten tenslotte zegevierend uit de strijd kwamen, is voor een niet
gering deel te danken aan de Westerse Geallieerden. Oorspronkelijk hadden
dezen alle hulp verleend aan Michailovitsj, die echter niet bekwaam scheen om
zijn guerrillaleger met de nodige sterke hand tegen de vijand te leiden. Of hij
met de Duitsers collaboreerde, waarvoor hij in 1946 door de krijgsraad van
Belgrado ter dood veroordeeld is, valt te betwijfelen. Veeleer kan men de opvatting van Dr. Dozy, de latere Nederlandse ambassadeur in Joegoslavië, over
hem delen: „Hij was een eerlijk man en een dapper soldaat, maar iemand, die
noch begrip had voor, noch opgewassen was tegen de moeilijkheden van de
taak die hij op zich had genomen". Wat hier ook van zij, vanaf 1943 stroomde
er steeds meer Engelse en Amerikaanse hulp naar Tito, die met zijn ijzeren tucht
meer succes oogstte. Daarbij was men nog in het tijdperk, dat Churchill tegenover zijn afgezant, Fitzroy Maclean, kon verklaren, dat het hem niet kon schelen, welk regime er na de oorlog in Joegoslavië zou bestaan, maar dat het er nu
op aan kwam zoveel mogelijk macht te verenigen tegenover de As-mogendheden.
Vanaf het midden van 1943 nam Tito's macht gestadig toe en nam hij, zowel
tegen Moskou als tegen het Westen, een steeds onafhankelijker houding aan.
Moskou kon hij niet vergeven, dat het hem, omwille van de verplichtingen welke het Kremlin had tegenover koning Peter en diens regering te Londen, nooit
enige hulp had geboden. Al de bestaande internationale akkoorden negerend,
stichtte Tito, zeker van zijn macht, op 29 november 1943, de Anti-Fascistische
Raad van Nationale Bevrijding (AVNOJ), een soort parlement, dat de inrichting van een nieuwe staat moest voorbereiden. Twee jaar later, op 29 november
1945, ontstond uit de algemene verkiezingen een Constituante, die het koningschap en de regentenraad, welke inmiddels in naam van koning Peter en Tito
het bewind had uitgeoefend, afschafte en besloot tot de oprichting van de
Joegoslavische Federale Volksrepubliek. Van nu af scheen Tito baas in eigen
huis.
Hij had echter niet gerekend met Moskou, waar hij als trouwe marxist nog
steeds de ogen op gericht hield, zonder in te zien, dat dit noodzakelijk tot verknechting moest leiden. Pas in 1950 kwam Belgrado tot het besef van Stalins
Groot-Russische, dus niet louter communistische gedachten.
Het openlijk conflict werd door verschillende feiten in de hand gewerkt.
Moskou eiste inderdaad de opheffing van de onafhankelijkheid van het partizanenleger. De industrie en de mijnbouw moesten werken in functie van de
Russische behoeften, terwijl de economie praktisch werd gekluisterd aan het
plan van het Kremlin, waaraan alle satellieten gebonden waren. Eén voorbeeld
moge volstaan. Dr. Dozy citeert de woorden van een Joegoslavisch communist,
die had berekend dat, om één Tsjechische auto te kunnen krijgen, Joegoslavië
1300 ton ijzererts zou moeten uitvoeren, of ongeveer 700 kg ijzererts voor 1 kg
eindprodukt. De economische afhankelijkheid ten opzichte van Moskou wordt
nog verder beklemtoond, wanneer we erop wijzen, dat alle UNNRA-hulp door
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de Russen werd verdeeld en het Marshallplan van de hand moest worden gewezen. Ook op het politieke terrein hoopte Moskou de lakens uit te delen. In
1948 kwam Moskou o.m. tussenbeide in debesprekingen, die zouden kunnen
geleid hebben tot de vorming van een Bulgaars-Joegoslavische Federatie.
In niet geringe mate speelde ook het onafhankelijke karakter van Tito een
rol in de breuk met de Sovjet-Unie. Het was voor hem een ondraaglijke gedachte, dat Stalin hem nog steeds beschouwde als de kleine communistische beambte van 1936, aan wie de nodige bevelen konden gegeven worden en die
men te allen tijde ter verantwoording kon roepen. In 1948 weigerde Tito naar
Moskou te gaan om er berecht te worden voor zijn politieke plannen, hij vroeg
de getalsterkte van de Russische experts in zijn land te verminderen, en sprak
zich uit voor het Leninistisch beginsel van de gelijkheid in rechten van alle
staten.
Voor Stalin was dit alles te veel. In juni 1948 ontketende hij een offensief
tegen zijn onwillige schaakpion en stuurde een aantal brieven vol beschuldigingen naar de hoofdsteden van alle satellietlanden. Hij dacht waarschijnlijk dat de
druk van alle landen van het Oosters Blok Tito ten val zou gebracht hebben.
Dit gebeurde echter niet; Tito geraakte er enkel vaster door in het zadel.
Wel keerde hij zich toen nog niet direct naar het Westen. Toen John Gunther
in 1948 een bezoek bracht aan Belgrado en daar aan een vooraanstaand politicus de vraag stelde, of de Joegoslaven nu nog zouden vechten tegen Amerika,
indien dit land in een conflict met Moskou zou gewikkeld worden, luidde het
antwoord zeer ondubbelzinnig en kort ja. Inderdaad zagen Tito en zijn volgelingen niet in, dat ze verstotelingen geworden waren van Moskou. In 1949 echter, bij het proces van Rajk te Budapest, kwamen ze tot een beter inzicht en
begonnen ze de mogelijkheid te onderzoeken van een toenadering tot het
Westen. De Verenigde Staten hebben daar gelukkig zeer positief op gereageerd.
Tegen enkele concessies inzake de binnenlandse organisatie kreeg Joegoslavië
allerhande steun. Het werd zijdelings in het westers verdedigingssysteem betrokken door het Balkanpact.
Binnenlands blijft de Liga der Communisten, de vroegere Communistische
Partij, de hoofdrol spelen. Heel het politieke leven wordt geleid door de Socialistische Unie van het Werkende Volk, het vroegere Volksfront. Deze massa-beweging van 8 miljoen leden omvat o.m. de Algemene Bond van de Vakverenigingen, de Anti-fascistische Vrouwenbond, de Liga der Communisten, de
Jeugdbeweging, de Bond van de Oudstrijders en de Republikeins-Democratische Partij. Deze laatste is in naam onafhankelijk, heeft een eigen blad, Republika, maar absoluut geen eigen programma.
Een onafhankelijke partij en een vrije meningsuiting zijn uiteraard verboden.
Denken we maar aan het geval van Milovan Djilas en Vladimir Dedjier. De
eerste werd veroordeeld wegens zijn kritiek op het bestuursstelsel en de bureaucratie (De Nieuwe Klasse) en zijn sympathieën voor een meerpartijensysteem;
de tweede wegens zijn verdediging van het recht op vrije meningsuiting.
Van de andere kant worden aan toeristen uit het Westen steeds meer faciliteiten verleend om het land vrij te bezoeken. Zij worden daarbij niet lastig gevallen met een opdringerige propaganda. Omgekeerd staat het de Joegoslaven
vrij openlijk in contact te treden met het Westen. Engelse, Franse, Duitse en
Amerikaanse kranten zijn er gemeengoed geworden. Vele Joegoslaven reizen
naar het buitenland. Dit jaar werden b.v. 14.000 visa aangevraagd voor Rome;
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verschillenden van mijn gesprekspartners konden heel wat vertellen over de
Brusselse Wereldtentoonstelling. Uit gesprekken blijkt duidelijk dat het volk,
vooral dan de intellectuelen en de geschoolde arbeiders, wel tevreden zijn, dat
Tito hun land heeft losgemaakt van het Oostelijk Blok. Bij het volk leeft zelfs
een felle anti-Russische stemming: het wordt koel of vijandig wanneer men
Russisch probeert te spreken. Met deze stemming zal Tito terdege rekening
moeten houden als hij ooit naar Moskou terug wil. Op zulk een toenadering
wees het bezoek van Chroestsjef aan Belgrado in 1955 en dat van Tito aan Moskou het jaar daarop, maar de opstand in Hongarije verbrak weer alle banden.
In alle satellietenpublikaties blijven de aanvallen tegen Joegoslavië giftig.
De jeugd is helemaal materialistisch en antireligieus opgevoed; slechts weinige jongeren hebben hogere idealen dan om terecht te komen in de rangen van
de bevoorrechte klasse van ambtenaren, technici of militairen. De ouderen en
Tito zelf blijven zich vastklampen aan de glorieuze herinnering van de
Partizanenstrijd. Zozeer zelfs dat men zich kan afvragen of het regime zich doctrinair niet te veel vereenzelvigt met deze voorbije glorietijd.
Hoe zal de toekomst zijn ? Hoe zou het regime evolueren, indien Tito zou
verdwijnen ? Zijn er figuren die zijn werk kunnen voortzetten ? Daar is moeilijk
een antwoord op te geven. Momenteel schijnen Alexander Rancovic en Evard
Kardelj de trouwste gunstelingen rond de maarschalk te zijn. Maar het ziet er
voorlopig niet naar uit, dat een van beiden de kracht zou hebben om Tito's erfenis met succes over te nemen. Een vaste prognose voor de toekomst is dan ook
niet mogelijk.
De economische ontwikkeling
Wie in de Balkan gereisd heeft, beseft dat het een verschrikkelijke taak moet
zijn voor de verschillende regeringen om hun landen tot ontwikkeling te brengen. Nog moeilijker werd dit in het Russische economische uitwisselingssysteem,
waarvan we boven reeds een voorbeeld gaven.
De na-oorlogse economische geschiedenis van Joegoslavië kan in twee perioden verdeeld worden. De eerste loopt van 1945 tot 1950, de tweede van 1950
af. Ze vallen dus samen met de politieke oriëntering van het land. Tot ongeveer
1950 liep Tito ontegenzeggelijk niet alleen politiek, maar ook economisch, in
het spoor van Moskou. Door de confiscatie in 1950
. van alle bezittingen die in
de oorlog hadden toebehoord aan de Duitsers, de Italianen, of de collaborateurs welk begrip zeer ruim werd genomen werd een groot gedeelte van
het economisch patrimonium eigendom van de staat. Door de eerste wet op de
nationalisaties van 1946 kwamen 90 % van alle industriële bedrijven, bijna heel
het mijnwezen, alle transportondernemingen, de banken, de groothandelszaken,
en de import- en exportbedrijven, in handen van de staat. Door de tweede wet
van 1948 werden ook de kleinhandelszaken en de hotels genationaliseerd.
Slechts het ambachtswezen en de kleinere landbouwondernemingen bleven privaat.
In 1950 echter valt in deze economische organisatie een kentering waar te
nemen naar een systeem van decentralisatie, waarbij elk bedrijf een grote mate
van zelf bestuur verkreeg. Dit gebeurde door de wet van 26 juni 1950 over de
bedrijfsraden. Elk bedrijf wordt van dan af geleid door een triumviraat, nl. de
arbeidsraad, een beheerderscomité en een directeur. De eerste valt zowat samen
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met hetgeen bij ons de ondernemingsraad zou zijn. Bestaande uit een aantal
werklieden, gekozen door de arbeiders van de fabriek, komt deze raad regelmatig in vergadering bijeen, bespreekt het produktieplan van het bedrijf, regelt
de bestemming van de winst en geeft de algemene richtlijnen voor de goede
gang van de ondernemingen. Hij kiest ook het beheerderscomité. Dit stelt de
produktieplannen op, controleert de produktiviteit en zorgt voor de samenwerking tussen arbeiders en leiding. Tenslotte is er ook nog de directie, die
eveneens gekozen wordt door de arbeidsraad. De directeur benoemt het hoger
personeel, en draagt zorg voor de uitvoering van de plannen en van de regeringsvoorschriften. Daarbij vertegenwoordigt hij het bedrijf naar buiten. Tot
in 1950 moesten de bedrijven hun winst volledig in de staatskas storten; thans
mogen ze die zelf houden voor uitkering aan de arbeiders of voor investering
in het bedrijf. Ze blijven echter verplicht 6% amortisatiebelasting te betalen
aan de staat. In de praktijk moet men bovendien rekening houden met het feit,
dat de ontwikkelde gewesten moeten bijdragen voor de onontwikkelde, hetgeen
in Kroatië wel eens tot ontevredenheid leidt.
Economisch gaat het land overigens geweldig vooruit. De resultaten van het
laatste jaar alleen al vallen de toerist direct op. Het zijn echter vooral de grote
steden welke hier van geprofiteerd hebben. Rond Zagreb, Belgrado, Titograd,
overal rijzen nieuwe woonwijken op. De buitenwijken van de hoofdstad vormen
een reusachtig bouwterrein. Belgrado, dat pas in 1940 verkeerstekens heeft leren
kennen, krijgt nu een nieuwe administratieve sector, een nieuw station en een
verblindend witte building voor de ministeries. Dezelfde ontwikkelingswoede is
waar te nemen in het mijnwezen. Joegoslavië heeft een zeer rijke ondergrond:
chroomertsen, met het ,rijkste gehalte van Europa, mangaan, magnesiet, koper,
ijzer, zink en lood. Het land beschikt bovendien over enorme mogelijkheden op
het gebied van de waterkracht. Wie ooit langs de Drina of de Neretva gereisd
heeft, heeft zich daar rekenschap van kunnen geven. Maar dit is niet alleen het
geval in Bosnië of Hercegowina, maar ook in de andere volksrepublieken, zoals
in Macedonië, eens een der meest onderontwikkelde gewesten van heel Europa.
Herhaaldelijk kan het de toerist overkomen, dat hij urenlang met zijn auto
voortsukkelt over erbarmelijke landwegen, maar dan ineens voor een betonbaan
staat, de oprit van een modern bedrijf, dat gebruik kan maken van de hydroelektrische energie, welke afgetapt wordt van een van Joegoslaviës wilde bergrivieren. We denken aan het schilderachtige Jajce, aan Zirovnica, Zvornik of
Jablanica. De industriële ontwikkeling vervult het volk dan ook met nationale
trots.
Twee problemen blijven nochtans bestaan. Ten eerste het verkeersprobleem.
Het tekort aan spoorwegen en autobanen blijft vrij nijpend. Het spoorwegnet
had in 1953 een lengte van amper 11.640 km. Het aantal motorvoertuigen bedroeg in datzelfde jaar 50.971, hetgeen één rijtuig betekende voor 333 Joegoslaven. De vreemdeling, die het land bezoekt na andere satellieten van OostEuropa, staat echter verbaasd over de toename van het aantal auto's, scooters en
dgl. Daarbij worden ernstige pogingen aangewend ter verbetering van het
transportwezen. Ongeveer 24,6% van alle industriële investeringen tussen
1947 en 1956 gingen daar naar toe. In totaal betekende dit meer dan 800 miljard dinar, of 100 miljard BF. Niemand die in de zomer in het binnenland gereisd heeft, vergeet de hopeloos slechte wegen, maar evenmin de jeugdbrigaden,
die er werken aan allerlei ontwikkelingsplannen. Deze jeugdgroepen hebben
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reeds een deel van de studentenstad van Zagreb gebouwd, maar ook de autoweg
der vriendschap tussen Zagreb en Belgrado. Deze wordt nu trouwens verder
getrokken naar Skopje. Daarbij zetten ze hun beste krachten in voor de uitbreiding van het spoorwegennet, dat het binnenland een betere verbinding met de
zee moet verschaffen. De verhouding van het geschoold personeel tot de amateurs blijft in deze arbeidersbrigades echter zeer nadelig: ongeveer 1 tot 100.
Een tweede probleem houdt verband met de levensstandaard. In welke mate
heeft de economische ontwikkeling bijgedragen tot de maatschappelijke welvaart van het individu ? Op dit gebied is een groot verschil waar te nemen tussen de plattelands- en de stadsbewoner. Eerstgenoemde leeft in velerlei opzicht
nog in middeleeuwse toestanden. Dit geldt vooral voor Bosnië en Hercegowina.
Geen elektriciteit, geen radio, ternauwernood verbinding met een of ander centrum. De inkomsten zijn er zeer laag. 's Ochtends vindt men op de wegen slapers, die zich zelf de „luxe" van een herberg niet konden veroorloven. De meeste mensen moeten zich hier tevreden stellen met twee maaltij den per dag, voor
het grootste gedeelte bestaande uit maïsbrood, met ajuinen of knoflook; boter is
hier praktisch onbekend; de zoete en sterke Turkse koffie is een luxe.
In de steden is de levensstandaard echter hoger. Daar de Joegoslaaf zich geen
onroerend bezit meer aanschaft, gezien de hoge taksen en de kleine opbrengst
van de verhuring (2 % van de huuropbrengst) , koopt hij zich allerlei comfortmiddelen: radio's, televisie-apparaten, vespa's en auto's. Vooral de „nieuwe
klasse" profiteert van het leven. Het kustleven bloeit aan de Adriatische Zee:
tijdens de zomermaanden stijgt het bevolkingscijfer van Dubrovnik van 15.000
tot 108.000. Het was dan ook met een gepassioneerde geestdrift, dat een dame
in de trein naar Serajewo me onderhield over hetregime dat haar dit alles geschonken had.
De lonen in de verschillende bedrijven variëren, volgens de verschillende
categorieën van arbeiders, van ongeveer 20.000 tot 8.000 dinar. (8 dinar =
1 BF; ongeveer 105 dinar = 1 gulden) . Met de lagere inkomens op het platteland mag men rekenen op een gemiddeld levensinkomen van 1500 BF of ongeveer f 115. per maand.
Om beter te realiseren wat dit betekent, hebben we de prij zen van enkele produkten genoteerd (in dinars) : 1 kg koffie 3000, een busje fruitsap 460, een
liter olijfolie 350, 1 kg tomaten 60, 1 kg rijst 120 tot 3,10, 1 kg aardappelen 36,
een flesje bier 80, damesschoenen ongeveer 7.600, dameskousen 580 tot 900,
een regenjas 11.600, een fijn herenhemd 3.500, herenkousen 5 50, naaimachine
43.000 tot 79.000, kachel 16.800, TV-apparaat 160.750, strijkijzer 1750, fiets
29.500, wasmachine 76.500, Vespa 280.000. De huurprijzen zijn echter laag:
voor een appartement nooit meer dan een paar honderd Belgische franks per
maand.
Tenslotte nog een woord over , le landbouw. De collectivisatieplannen in deze
sector gingen uit van een soliede basis. De samenwerking van boeren bestond
immers reeds in de zgn. Zadruga's, waarbij de leden van dezelfde familie steeds
hetzelfde erf bleven bewerken. Deze vorm is trouwens nog sterk verspreid. 81%
van de boeren heeft zich echter steeds verzet tegen de collectivisatie van de
landbouw. Het aantal van deze collectieve landbouwexploitaties steeg van 312
in 1945 tot 6.835 in 1950 (met 2.128.893 leden en samen 2.595.472 ha. landbouwgrond) . Ze stonden toen echter op hun hoogtepunt en in 1947 waren er
nog amper 508 (met 73.654 leden en 216.297 ha.).
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Er is inderdaad een tendens om aan het economisch leven een grotere vrijheid
te schenken. We denken nog aan het ambachtswezen, dat vooral beoefend wordt
door de moslems. Tito heeft hier veel van zijn Marxistische principes moeten
prijsgeven. De Joegoslavische medewerking in COMECON (de Raad voor
Wederzijdse Economische Hulp van de landen van het Oostblok) wordt dan
ook niet gewenst. Hoogstens werden enkele waarnemers van Belgrado op zijn
congressen toegelaten, althans tot 1956.
De godsdienstkwestie
De godsdienst blijft het gevaarlijkste probleem in Joegoslavië. Officieel is
er godsdienstvrijheid, gewaarborgd door art. 25 van de grondwet, dat tevens de
scheiding van Kerk en Staat proclameert, en de godsdienstige gemeenschappen,
wier leer niet in strijd is met de grondwet, de mogelijkheid schenkt hun religieuze praktijken uit ' te oefenen. Theoretisch zijn de seminaries voor de opleiding van priesters dus vrij, maar ze staan onder staatstoezicht. Politieke organisaties op godsdienstige grondslag zijn verboden. En tenslotte voegt hetzelfde
artikel eraan toe, dat de staat materiële steun kan verlenen aan godsdienstige gemeenschappen. Het hoeft hier geen betoog, dat een dergelijk artikel in feite een
gemakkelijk instrument is om een of andere bedienaar van om het even welke
godsdienst te treffen. Hoe ziet de toestand er inderdaad uit in de praktijk?
De verdeling van de bevolking over de verschillende godsdiensten is moeilijk
na te gaan. V66r de Tweede Wereldoorlog waren er ongeveer 5.500.000 katholieken, 7.100.000 orthodoxen, en 1.600.000 muzelmannen. Nadien schijnen de
verhoudingen weinig veranderd te zijn. Bij de volkstellingen van 1953 bleek
dat 13,6% der bevolking geen enkele godsdienst beleed en dat 98 % der gelovigen behoorde tot één van de drie hierboven genoemde godsdiensten. Het
zou dan ook normaal zijn indien Tito zijn anti-godsdienstige actie zou richten
tegen alle drie. Het blijkt echter, dat het katholicisme het sterkst wordt vervolgd, maar zich ook het scherpst teweer stelt. Waarom dit zo is, wordt duidelijk als we enkele karakteristieken van elke godsdienst onder de loep nemen.
Zoals uit de boven aangehaalde cijfers blijkt, vormen de muzelmannen een
kleine minderheid. Daarbij bevinden ze zich praktisch uitsluitend in Bosnië en
Hercegowina. Ze vormen . echter geen enkel gevaar voor Tito. In de eerstc
plaats zijn zij in generlei wijze afhankelijk van een of andere buitenlandse
hiërarchie. Ze zijn dus op zichzelf reeds nationaal. Daarnaast laat het mohammedanisme zijn gelovigen vrij veel vrijheid in de uitoefening van hun godsdienstige plichten. In geen enkele moskee ziet men een groot aantal moslems
samen. De meesten zijn dan nog oudere personen. De moderne jeugd voelt zich
niet meer aangetrokken tot deze tamelijk remmende cultus. Bovendien behoren
meer dan 90% van de mohammedaanse geestelijken tot één van de drie in 1953
door de regering gestichte verenigingen voor bedienaars van de mohammedaanse godsdienst. Automatisch kregen ze dan ook recht op pensioen en genieten van de sociale zekerheid tegen ziekte en invaliditeit. In ruil daarvoor moeten
ze zich echtei onthouden van alle kritiek op het regime en meedoen aan de
verkiezingen. Het is dan ook niet te verwonderen, dat Tito zich glimlachend en
op kousevoeten kon laten fotograferen bij een bezoek aan de prachtige BegovaDzamij a-moskee te Serajewo. Opvallend is echter het verval waarin de meeste
andere moskeeën verkeren. Op vele plaatsen verdwijnen ze voor heel moderne
buildings. Slechts één enkele moskee wordt telkens overgehouden en gerestau-
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reerd. Wellicht spelen toeristische motieven hierbij een rol. Putnik, het officieel
reisbureau, leidt veel van zijn reizen langs de mohammedaanse bezienswaardigheden.
Verschillende van deze opmerkingen zijn ook toepasselijk op de orthodoxe
godsdienst. Deze heeft zichzelf trouwens reeds heel lang als een staatsgodsdienst
beschouwd. Evenmin afhankelijk van het buitenland, kon hij zich ook heel gemakkelijk binden aan het regime. Ook wordt er geen geregeld praktizeren vanwege de gelovigen geëist. In de zeer ruime kathedraal van Belgrado heb ik in
verschillende diensten hoogstens een vijftigtal gelovigen geteld, meestal oudere
mensen of vrouwen.
De bevoorrechte positie van het orthodoxisme dateerde reeds van voor de
oorlog. In 1921 b.v. bedroeg het aantal orthodoxen ongeveer 47% van de totale
bevolking, en ze kregen van de toenmalige regering twee-derden van het budget voor godsdienstzaken toegewezen. Ook zij hebben echter na de oorlog onder
het regime geleden. Tientallen priesters werden aangehouden onder de beschuldiging gedurende de oorlog gevochten te hebben in de rangen van de cetniks,
pf veroordeeld wegens collaboratie met de Duitsers. Monniken die hulp verleend hadden aan Michailovitsj, werden verdreven. Op dit ogenblik echter zijn
de verhoudingen tussen de staat en de orthodoxe kerk over het algemeen weer
bevredigend te noemen. Bij zijn terugkeer uit het Duits concentratiekamp kon
de patriarch der Servische Kerk, Gravilo Dojitch, een akkoord sluiten met Tito,
dat nogal wat moeilijkheden heeft gladgeveegd. Bovendien zien deze kringen
met genoegen de uitbouw van Tito's anti-katholieke politiek. Reeds in 1956
verklaarde de Minister van Binnenlandse Zaken, Rancovic, voor het Parlement,
dat verschillende orthodoxe bisschoppen nauw samenwerkten met de regering.
In hetzelfde jaar schonk de staat 25 miljoen dinar aan deze kerk, uit dankbaarheid voor bewezen diensten. Ook van haar geestelijkheid behoort meer dan 90%
tot de vijf voor haar gestichte verenigingen.
Klaarblijkelijk rekent de regering ook op de stille afval van de gelovigen. Ze
is evenmin beducht voor een sterke actie vanwege de popes, waarvan velen
tenauwernood enige ontwikkeling hebben gehad. Zelfs in de kloosters is de ontwikkelingsgraad verschrikkelijk laag. De kloosters schijnen nog slechts belangrijk voor het toerisme (Putnik organiseert ook een „rondrit der kloosters"), voor
de kunst en voor de daar bewaarde oude handschriften, die nog onder het stof
en het vuil verborgen liggen.
Heel anders is de toestand van de katholieke kerk. De oorzaken van haar
moeilijkheden kunnen samengevat worden in de twee woorden waarmee kardinaal Stepinac afscheid nam van zijn volk: Trouw aan Rome en trouw aan het
katholieke geloof. Met andere woorden absolute verwerping van een nationale
kerk en geen compromissen waar het gaat om de katholieke principes.
De vervolging van de katholieke kerk is niets nieuws in Joegoslavië. Reeds
voor de oorlog had ze het duchtig te verduren. Schrijnend is het, daarover het
memorandum te herlezen dat de aartsbisschop van Zagreb, Mgr. Bauer, in 1936
tot de regering van Belgrado richtte. En het is niet zonder ironie, dat het concordaat, dat op 25 juli 1935 in Belgrado plechtig werd getekend, eerst op
8 juli 1937 voor het Parlement werd gebracht. Dat Tito's houding niet veel
welgezinder zou zijn, was te verwachten. Voor hem is en blijft godsdienst slechts
opium voor het volk. Reeds onmiddellijk na de bevrijding begon een systematische vervolging tegen de leden van de katholieke kerk, zowel leken als geeste
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lijken. Op 20 september 1945 reageerde het episcopaat heftig met een herderlijk
schrijven, waarin reeds een eerste balans werd opgemaakt van de vervolgingen
na de Tweede Wereldoorlog. Volgens hun inlichtingen zouden er reeds 243
doden gevallen zijn onder de priesters, 169 waren er toen gevangengenomen,
89 vermist, in totaal 501 slachtoffers. Daarbij moet men nog 19 gefusilleerde
seminaristen voegen, 3 lekebroeders en 4 zusters.
De beschuldigingen vanwege het regime waren toen nog eenvoudig. Collaboratie met de vijand, massa-executies tegen de orthodoxen, uitroeiing van joden, enz. Van weerskanten werden dossiers aangelegd, maar kardinaal Stepinac
kon de beschuldigingen in dat verband tegen hem geuit, heel gemakkelijk ontwrichten. Stepinac was er inderdaad de man niet naar om zich zonder verweer
aan de communistische autoriteiten van Belgrado te onderwerpen. Zijn talrijke
scherpe aanvallen tegen het regime, noodzaakte dit laatste, het Vatikaan te verzoeken hem terug te roepen. In 1946 werd hij, niettegenstaande talloze Joegoslavische en Westerse protesten, tot 16 jaar dwangarbeid veroordeeld. Onder de
druk van de Amerikaanse opinie, waarvan de maarschalk na de breuk met Moskou de nodige steun verwachtte, werd Stepinac eerst vrijer gelaten in zijn g
vangenis en later in 1951 in huisarrest geplaatst op de dorpspastorie van Krasic,
zijn geboortedorp. Toen hij in november 1952 tot de waardigheid van kardinaal werd verheven, verbrak Tito de diplomatieke betrekkingen met het Vatikaan.
Een boek zou te schrijven zijn om de vervolgingen te schilderen, waaraan de
gelovigen zelf werden blootgesteld. In zijn Dossier du Cardinal Stepinac geeft
pater Dragoun enkele treffende voorbeelden. Maar een voorlopige balans van
1953 moge hier volstaan. In 1940 telde het land 6000 priesters; 400 werden
gedood tijdens de oorlog, een dertigtal daarna, 500 onder hen moesten vluchten
en in mei 1953 bevonden er zich nog 141 in de gevangenis.
Daarnaast wordt de katholieke kerk systematisch beroofd van de mogelijkheid om aan geloofsverspreiding te doen. Reeds in 1945 werden alle katholieke
bladen verboden, geen parochiaal nieuws kan op grote schaal worden verspreid.
Boeken over theologie verschijnen er praktisch niet. Wel mogen de priesters
zich boeken laten sturen uit het buitenland. Godsdienstonderricht is op de scholen verboden, zodat men de jeugd, die er wel Marxisme moet volgen, hoopt af
te keren van haar religie. Ook in het leger wordt daarvoor het nodige gedaan.
Vooral onder de seminaristen is de anti-religieuze actie heel bedrijvig. In een
seminarie kan men trouwens slechts vanaf zijn vijftiende jaar aanvaard worden,
na dus eerst grondig de anti-religieuze sfeer te hebben ingeademd.
Slechts enkele seminaries zijn overgebleven, waarvan dat van Zagreb het
voornaamste is. Het leven der seminaristen is overal zeer arm. De oorzaak daarvan is heel eenvoudig. In tegenstelling tot de geestelijken van de andere godsdiensten, zijn slechts heel weinige katholieke priesters toegetreden tot de 6 verenigingen, die door de regering vanaf 1952 voor hen zijn opgericht. De grote
meerderheid verwerpt dan ook de materiële voordelen, die uit een dergelijk lidmaatschap zouden voortvloeien.
Teneinde de katholieke kerk verder te verzwakken, zoekt Tito de priesters
onder elkaar te verdelen. Sommigen krijgen b.v. onmiddellijk en geredelijk een
visum voor een reis naar het buitenland, anderen kunnen er geen aanspraak op
maken; sommige religieuze orden mogen er nog werken, andere, zoals de Trappisten, moesten het land verlaten.

JOEGOSLAVIË 1960 367
Inmiddels leiden verschillende priesters een zeer moeilijk leven. Hun inkomsten zijn uiterst beperkt, daar ze moeten leven van de giften van hun gelovigen,
die zelf zeer arm zijn. Daarbij is hun werk heel delicaat. Eén priester moet verschillende parochies bedienen. We hebben er een ontmoet, die 's zondags vanaf
3 uur 's morgens op weg was, gezien de slechte verbindingsmogelijkheden naar
de omliggende gemeenten. Hun woonruimte is zeer nauw. Beschikten ze vroeger over een hele woning, thans blijft er hun in de meeste gevallen nog slechts
een klein appartement over, dat ze soms nog moetendelen met andere priesters
of zusters. Het regime zorgt er tevens voor om fanatieke communisten in hun
onmiddellijke omgeving onder te brengen, zodat het ten allen tijde over verschillende inlichtingen over de priester beschikt.
De gelovigen blijven echter in sterke getale naar de kerken komen. Een
grootse openbare hulde wordt b.v. gebracht aan de overleden kardinaal Stepinac,
begraven in de kathedraal van Zagreb. In tegenstelling met de andere godsdiensten blijven de katholieken dus hun godsdienst trouw, en worden dan ook
machtiger, door hun principiële houding van trouw aan hun leer en aan Rome.
Intussen schijnt het regime wel te trachten tot een modus vivendi te komen.
De opvolger van Stepinac kreeg reeds de gelegenheid om naar Rome te reizen.
In 1956 drong Dr. Bacaric, de voorzitter van het parlement van Kroatië, er nog
op aan, dat allen zouden samenwerken om in 10 jaar tijd de godsdienst en de
vervloekte invloed van de priesters uit te roeien. Maar in 1960 spande diezelfde
Bacaric zich in om op het laatste ogenblik nog te verkrijgen dat Stepinac zou
mogen begraven worden in de kathedraal van Zagreb.
Besluit
Ongetwijfeld bevindt Joegoslavië zich in een toestand van sterke ontwikkeling. In vergelijking met de andere landen van het Oostblok heeft het spectaculaire resultaten geboekt. Dat de afscheiding van Moskou daar veel heeft toe
bijgedragen, staat buiten twijfel. Twee feiten blijven echter aan te klagen: de
antikatholieke actie van het regime en het gebrek aan vrije meningsuiting. Het
zijn vooral deze heel donkere schaduwzijden die er ons toe dwingen, het experiment van Belgrado kritisch en met alle voorbehoud te bekijken.

KUNSTKRONIEK

„De Keerkring"
DR. C. DE GROOT

OEN Tintoretto boven de deur van een der vertrekken in zijn werkplaats
de beroemde tekst aanbracht, dat hij de tekening van Michel-Angelo wilde
T
combineren met het coloriet van Titiaan, gaf hij daarmee te kennen, dat hij een

tegenstelling wilde overbruggen, of misschien nog beter, dat hij twee stromingen in één bedding wilde verenigen en verder leiden. Tintoretto als bruggenbouwer of als graver van een stroombedding is een boeiend hoofdstuk uit de
kunstgeschiedenis. Het brengt ons in contact met een verschijnsel dat alle eeuwen door telkens weer terugkeert in de historie van de kunst: het optreden van
twee richtingen in een zelfde tijdsbestek, die elkaars tegenstellingen zijn, of die
wellicht elkaar aanvullen. Men zou ze nog het best kunnen zien als supplement
van elkander, waardoor zij de gehele mens in zijn strevingen en uitingen kunnen
omvatten. Reeds vroeger werd op de tweevoudige mogelijkheid van expressie in
de kunst gewezen. Karl Scheffler betoogt in zijn boek: Der Geist der Gotik dat
men in de kunst, alle tijden door, deze twee richtingen kan onderkennen. Zij
zijn aanwezig bij de Grieken, waar Phidias met zijn beeldengroepen van het
Parthenon de ene richting vertegenwoordigt, de Laakoön-groep is een voorbeeld
van de andere. De tegenstelling Poussin-Rubens is een welbekend exempel uit
een latere periode. Corot en Millet zijn in de 19e eeuw de vertegenwoordigers
van beide stromingen. Uit nog latere tijd zou men kunnen wijzen op de expressionisten, die in hun kunst het gevoelsleven benadrukken, tegenover de leden
van de Stijl-groep b.v., die toch meer het beredenerend verstand inschakelen.
Want het gaat in de diepste grond tenslotte om de tegenstelling gevoel en verstand, die beurtelings een leidende rol trachten te spelen in de uitingen van de
menselijke geest. In ieder geval proberen zij minstens om zich nadrukkelijk te
laten gelden.
Wanneer Scheffler zijn thesis verder uitwerkt, betoogt hij, dat de ene richting
die van het uit-het-spontaan-gevoel gegroeide kunstwerk is, terwijl de andere
voornamelijk berust op het scheppen van schoonheid. Men zou deze laatste
misschien kunnen aanduiden met academisme, als men dan tenminste de onaangename reminiscenties, die daar in de loop der eeuwen aan verbonden zijn, wil
uitsluiten. Men zou dus heel het gebied der kunsten kunnen zien als een indrukwekkend Twee-stromen-land, dat bovendien nog dit met zijn voorbeeld gemeen
heeft, dat het 't meest vruchtbaar is, wanneer de stromen buiten hun oevers
treden en het land overspoelen. Op de kunst toegepast: wanneer zij zich beperken tot hun eigen beperkte stroombedding, bestaat er gevaar voor een onvruchtbare eenzijdigheid. Slechts waar beide stromen buiten hun oevers treden, elkaar
benaderen en samenwerken kan nieuw leven ontstaan.
Ook nu zijn deze twee stromingen te bespeuren en zij hebben een naam
gekregen, of zichzelf een naam gegeven die tot een strijdkreet is geworden:
figuratief en non-figuratief. In de bedoeling van de kunstenaar, die zich nonfiguratief uitspreekt, ligt wel terdege de opzet, zijn kunstwerk het produkt te
doen zijn, dat uit het spontane gevoel gegroeid is. Het moet bezitten het ver-
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rassende en onverwachte, dat de vermoeide en verzadigde blik nog kan boeien,
het suggestieve, dat uit een niet-bewust-opgezette situatie kan ontstaan. Want
men wil van te voren niet zeker zijn van z'n resultaten, tenzij van dit ene, dat er
een verrassing moet geleverd worden. Men krijgt soms de indruk, dat bij de
kunstenaars van deze richting sterk de gedachte leeft, die de vermaarde wiskundige Cauchy eens zó formuleerde aan een vriend, die hem wilde troosten met de
zekerheid van het eeuwige geluk: „C'est là précisement ce que je crains, car le
bonheur n'est pas de connaitre, mais de chercher".
Het is ongetwijfeld bij de non-figuratieve kunst mogelijk, dat de kunstenaar
door zijn kleurenkeuze bij de aandachtige beschouwer gedachten suggereert die
hij zelf ook koestert. Manessier weet dit te 'bereiken met zijn prachtige Passieprenten. Zou de kunstenaar ons echter geen bepaalde gedachte of indruk willen
suggereren, dan is het gevaar voor oppervlakkigheid zeer groot. Er wordt dan
vooral en bijna uitsluitend een beroep gedaan op onze zintuigelijkheid. Men
komt in dat geval niet ver boven dierlijke waarnemingen uit: ook een bij laat
zich leiden en beïnvloeden door de kleuren en figuren die zij waarneemt.
De figuratieve kunstenaar zou in de indeling van Scheffler te rangschikken
zijn bij de richting die z.g. beredeneerd schoonheid wil scheppen. Hij zou iets,
of misschen veel, bezitten van de geest der Grieken, wier scheppingen hoogtepunten van schoonheid trachtten te zijn. Zij zochten bij mensen en dierenverbeeldingen naar de ideale proporties. Men neemt aan, dat de Grieken van verschillende modellen de gemiddelde afmetingen namen, waaruit zij dan de ideale
proporties afleidden. Hun beelden werden aldus typen van een klassieke, ideale
schoonheid, waarover men misschien als een bezwaar zou kunnen opmerken, dat
deze kunst soms te weinig menselijk was.
Wanneer men beide richtingen en hun doelstellingen beschouwt, zou men
Paul Valéry willen bijvallen, die beweert dat twee gevaren niet ophouden de
wereld te bedreigen: de orde en de wanorde. Wil men dus tot schoonheid
komen, dan zou men die alleen daar kunnen vinden, waar beide stromingen
elkaar beïnvloeden en samenwerken. Zo ontstaat de vruchtbaarheid in het Tweestromen-land van de geest. Want hoe men het ook draait of wendt: de diepste
bedoeling van beide richtingen is toch wel zeker dat zij schoonheid willen scheppen, ook wanneer misschien de een of andere voorvechter propageert, dat het
hem niet om schoonheid te doen is, dat het alleen maar gaat om een waarachtig
vitalisme of hoe ze anders hun doelstellingen willen noemen.
Wil men de indeling, die Scheffler gaf, aanvaarden, en daar is alle reden
voor, niet alleen omdat zij zeer verhelderend werkt, maar ook omdat zij in de
belangrijke kunstwerken genoeg bewijskracht vindt, dan staat men ook welwillender en met meer berusting waarschijnlijk tegenover wat ons geboden, om niet
te zeggen, soms opgedrongen wordt. Het gaat er niet om, dat men een ,relativisme huldigt, zo iets van de stemming: het gaat toch voorbij en wij nemen het
maar, zoals het is. Neen men kan de kunstenaar en zijn streven en innerlijke
bedoelingen nader komen en aldus meer van het kunstwerk begrijpen, nu men
beter weet, uit welke innerlijke noodzaak het geboren werd.
Non-figuratief of figuratief wordt dan niet meer een strijdkreet, maar een
meer of minder geslaagde poging om zichtbare gestalten te geven aan onzichtbare ideëen en ervaringen van een emotionele mensenziel. Want de opzet van de
kunst is toch om beeldend te zijn en het innerlijk zó weer te geven, dat het
geobjectiveerd wordt in een werk, dat boeit door zijn zuivere en juiste verhou-
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dingen. Wij mogen veronderstellen, dat St.-Augustinus dan daarin ook zijn
„splendor ordinis" terugvindt.
Het kan nuttig, zelfs wellicht nodig zijn om tot een juiste waardering te
komen, dat men de indeling met haar consequenties, die Karl Scheffler gegeven
heeft, vasthoudt, wanneer men zich bezint op het werk en de bedoelingen van
de kunstenaarsgroep „De Keerkring", die deze zomer het 2e lustrum van haar
bestaan gevierd heeft met een interessante tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Een tienjarig bestaan van een kunstenaarsgroep in ons
atoomtijdperk is een hele gebeurtenis, daar wij zo snel leven en telkens zulke
sensaties zich in ijltempo voltrekken, dat nu in korte tijd een ontwikkeling voltooid wordt, waarmede vroeger vele jaren gemoeid waren. Deze tienjarige volharding pleit dus voor de degelijkheid van de groep, ofschoon dit misschien.
voor sommigen ook een reden kan zijn, om ze juist hierom af te wijzen. „De
Keerkring" heeft zijn plaats gekregen in de artistieke samenleving en wij veronderstellen, dat hij deze niet meer gemakkelijk zal afstaan. Toen „De Keerkring"
in 1950 werd opgericht, behoorden de meeste leden tot de avant-garde, ofschoon
zij allerminst beeldenstormers waren. Zij sloten zich aaneen, niet zozeer om een
bepaald vooruitstrevend of revolutionair programma te verwezenlijken, maar
vooral om zichzelf te blijven. Juist omstreeks 1950 beleefden wij allerlei artistieke sensaties, met de nadruk vooral op het laatste. Experimentelen en Realisten
roerden zich geducht en gingen elkaar te lijf in luidruchtige woorden, terwijl de
overtuigende artistieke daden veelal achterwege bleven. Wij beleefden toen nog
iets van het prille en jeugdige enthousiasme dat was opgevlamd na de donkere
jaren van een lugubere oorlog. Men verwachtte nu een nieuwe wereld, omdat
de oude voor een belangrijk deel was ondergegaan door het geweld van brisantbommen en helse granaten. Zelfs schenen de grootste idealisten te verwachten, dat de mens zijn oorspronkelijk karakter had afgelegd, dat niet meer gold
„homo homini lupus", maar dat veeleer het messiaanse tijdperk zou aanbreken,
waarin het kalf zou grazen naast de leeuw, en het lam met de wolf zou spelen.
Hierin zijn wij wel deerlijk teleurgesteld. In de geestdrift van het nieuwe begin

na de grote ontreddering hadden de kunstenaars natuurlijk, en terecht, hun mening over hoe het nu moest worden; daarom hoorde men in deze tijd veel
debatten en krakeel, maar men zag tenslotte weinig overtuigende daden. Ongetwijfeld werd er nog veel moois gemaakt, maar dit gebeurde vooral door de
oudere generatie. In Frankrijk componeerden Dufy en Matisse nog hun verrukkelij ke schilderijen, vol kleur en levensvreugde. Utrillo en Tijtgat vertelden op
geniale, quasi-naïeve wijze hun fantasieën en fameuze dromen. In ons land
hield Charley Toorop de naam van een bescheiden kunstenaarsgeslacht levend
en gaf er een nieuwe glans aan door haar eigen stoere, vaak harde, maar steeds
belangrijke werken. Met haar hielden andere kunstenaars zoals Sluyters, Wiegers, Le Roy, Piet en Matthieu Wiegman de traditie van een gewaardeerde
Nederlandse schilderkunst hoog. Willink, Pyke Koch en Raoul Hynckes maakten hun soms angstaanjagend-knappe werken. Charles Eyck bracht met zijn
speelse, briljante tekeningen iets van de Franse zwier in onze Nederlandse
stroefheid. Men ziet, er werd nog gewerkt en vaak ook bereikte men schone
resultaten. Ook de kunstenaars van „De Keerkring" hebben goed werk geleverd,
doordat zij niet zich veel lieten horen maar wel de resultaten van hun inspanning en geestdrift toonden. De naam die zij kozen kon daarom ook veelbetekenend zijn. Met „De Keerkring" kan men de gedachte verbinden aan een rijke,

„DE KEERKRING” 371

vruchtbare zomer en aanstonds een overstelpende oogst. De insinuatie was hoopvol, en men vraagt zich af, of aan de verwachtingen, die men mocht stellen is
beantwoord. Men kan nu zeggen, dat de leden van deze groep inderdaad mooie
dingen hebben gemaakt en dit stemt tot oprechte vreugde.
Toen „De Keerkring" vijf jaren bestond, werd dit bescheiden maar ook vooral sympathiek gevierd door een tentoonstelling van het werk der leden; het sympathieke gebaar lag vooral hierin, dat men ook niet-leden voor deze tentoonstelling had uitgenodigd. Het was de bedoeling, volgens de samenstellers van de
catalogus van het le lustrum: ,......om een overzicht te geven van de volgens
ons belangrijkste facetten van de levende Nederlandse Schilderkunst" . Men trad
daarmede uit zijn eigen beslotenheid en gaf aan z'n viering een wijder uitzicht.
Bij de genodigden trof men toen aan o.a. Peter Alma, Buning, Corneille, Mevr.
Bauer-Stumpff, Van Heel, Mevr. Ritsema en Sluyters. Men ziet, eenzijdig was
men niet geweest. De tentoonstelling bij het 2e lustrum bracht werk van eigen
leden. Namen noemen heeft altijd voor sommigen iets teleurstellends, omdat de
niet-genoemden kunnen menen achteloos voorbij te zijn gegaan. Daarom willen
wij hier sober zijn in onze opsomming, maar toch mogen genoemd worden
Pieter Defesche, Jutta Metzger en bijzonder ook Arie Kater die in zijn mooiste
tekeningen herinneringen oproept aan grote Franse meesters als Daumier en
Steinlen. Het werk van deze kunstenaars heeft, althans bij mij, de sterkste indrukken achtergelaten. Maar om allen recht te laten wedervaren, verwijs ik met
nadruk naar de map met prachtige litho's, die „De Keerkring" bij zijn 2e lustrum uitgaf. Hierin vindt men werk van de meeste kunstenaars uit deze groep en
men kan aan deze oorspronkelijke litho's het talent van de kunstenaars keuren
en bewonderen. Er zijn prachtige prenten bij, die beter dan woorden pleiten
voor de betekenis van deze kunstenaarsgroep.
Bij de beschouwing van het werk, dat „De Keerkring" toont, is het wel Buidelij k, dat men de makers ervan kan rangschikken onder degenen, die Scheffler
aanduidde met de scheppers van schoonheid, maar waar toch genoeg spontaneïteit aanwezig is om het ook vitale kunst te doen zijn. Hun werk is wel voornamelijk figuratief. Er is bij enkelen een neiging tot abstractie in de zin van
non-figuratief. Wij voegen deze opmerking er aan toe, omdat ieder kunstwerk
tenslotte abstraheert van de werkelijkheid, die men in het dagelijkse leven meent
waar te nemen. Dit geldt voor Figuratieven en Non-figuratieven. Maar dit is
een hoofdstuk apart. Uit de aard der zaak zijn in de map geen litho's aanwezig
van de beeldhouwers uit deze groep. En zij telt ook dezen onder haar leden.
Wij noemen o.a. Nik Jonk, Goortzen de Jong en Karel Pelgrom. Er is veelzijdigheid, grote werkdrift en ontwijfelbaar talent.
„De Keerkring" moge zorgen, dat wij bij het noemen van zijn naam altijd
denken aan een hartversterkende, vruchtbare zomer, geladen met vitaliteit, niet
aan een trieste, dorre winter.

MUZIKALE KRONIEK

Benjamin Britten: populair
componist van ernstige muziek
A. GRAMMENS-:SANDOZ

Het mirakel van de Engelse muziek
ENJAMIN Britten, Peter Grimes, Aldeburgh: drie namen die men wel in
één adem kan noemen. Aldeburgh is een klein vissersdorp in Suffolk (Centraal-Oost Engeland), waar het genie van Britten is ontwaakt; het is ook de
plaats waar onder de naam „The Borough'' het drama van de opera
Peter Grimes zich afspeelt. En deze opera heeft de naam van Britten over de
hele wereld bekendheid gegeven, sedert het werk in 1945 voor het eerst werd
uitgevoerd.
De held van het verhaal, Peter Grimes, is een van nature gesloten en eenzaam
man, die zich niet mengt in het leven van het dorp. De dorpelingen begrijpen
deze eenzaamheid als een gewild misprijzen en wensen daar een einde aan te
maken: „He who despises us, we'11 destroy", zingt het koor der dorpelingen.
En wanneer de leerjongen die Grimes helpt, per ongeluk verdrinkt, laten de
boze tongen het gerucht verspreiden dat Grimes hem vermoord heeft. Deze
weigert de raad van zijn enige vriend, Balstrode, in te volgen en het dorp te
verlaten; indien het lot zijn ondergang bevolen heeft, dan zal hij dat lot ondergaan. De volgende leerjongen die in dienst treedt bij Grimes verdrinkt ook per
ongeluk, en dan gaan de dorpelingen hem waarachtig haten; deze haat maakt
Grimes gek, en in een woeste zee gaat hij zich met zijn schip verdrinken.
Het dramatische thema van de opera is, dat de mens zo sterk vastzit in zijn
milieu (hier het dorp) , dat hij tot het uiterste wil gaan, liever dan zich uit zijn
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milieu los te rukken. Britten heeft heel wat van zichzelf gelegd in dat thema:

ook hij is geboren aan de kusten van Suffolk en heeft er zijn hele leven doorgebracht. Sedert zijn prille jeugd heeft hij geleefd te midden van vissers, orkanen
en grondverschuivingen (die wel meer voorkomen aan de Britse oostkust) en
hij kan zich van dat primitief-gevaarlijke leven niet losrukken. In 1939 had hij
de raad van zijn vriend, de dichter Auden, opgevolgd en was hij naar Amerika
uitgeweken, maar twee jaar later kreeg hij daar het gedicht Peter Grimes van
Georges Crabbe in handen en hij begreep dat zijn hart, zoals dat van Grimes,
in Suffolk gebleven was. „I am a native, rooted here", zingt Grimes. In die omstandigheden is het niet te verwonderen dat Britten in het midden van de oorlog naar Engeland terugkeerde, en ook niet dat hij aan de compositie van de
opera Peter Grimes begon, toen de dirigent Koessevitsky hem om een opera
vroeg. Peter Grimes maakte sensatie in de wereld der muziek, maar voor de
Britse muziek was hij een mirakel: tot nog toe was de enige Engelse opera, die
enige wereldfaam genoot, Dido and Aeneas van Purcell, getoonzet in de jaren
1690!
Het festival van Aldeburgh
Het succes van Peter Grimes deed waarschijnlijk in Britten het verlangen ont-
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staan om aan Engeland een opera-traditie te geven, die zou kunnen wedijveren
met die van de Italianen, Duitsers, Fransen en Russen. In elk geval verzamelde
hij, kort na de creatie van Peter Grimes, een groep instrumentalisten en solisten
rond zich, die hij de naam gaf „English Opera Group". Vanaf 1946 zou deze
groep ieder jaar te Aldeburgh, waar Britten zich had gevestigd, een festival op
touw zetten. Dit stimuleerde Britten om speciaal voor het festival werken te
schrijven: een groot aantal opera's en andere composities, zowel religieuze als
profane, waren voor het festival bestemd. Het zaaltje, waarin de uitvoeringen
plaats vonden, bood nochtans slechts plaats aan 320 personen, zodat de enige
opera's die er uitgevoerd konden worden, tot de zgn. „kameropera's" behoorden.
In 1946 brengt het festival van Aldeburgh de eerste auditie van zo'n speciaal
daarvoor geschreven „kameropera" van Britten, de nobele dramatische creatie
The Rape of Lucretia. In 1947 volgt het blijspel Albert Herring; in 1949 een
bekoorlijke opera voor kinderen, The little Sweep; in 1954 The Turn of the
Screw, Brittens beste opera na Peter Grimes; in 1958 weer een opera voor kinderen, Noyë's Fludde; en tenslotte in 1960 A Midsummer's Night Dream naar
Shakespeare.
Toen Richard Strauss opmerkte dat de opera der toekomst „kameropera"
zou zijn, had hij bezwaarlijk kunnen denken dat een Engelsman zijn voorspelling tot werkelijkheid zou maken. En dan nog wel Britten, die voldoende talent
had om het maximum te halen uit het beperkte aantal zangers en instrumentalisten, dat in aanmerking komt voor een „kameropera". Britten is op het gelukkige idee gekomen om de kracht van zijn klein orkest (of beter gezegd:
groep solisten) te vergroten door er de piano aan toe te voegen, met de onbeperkte mogelijkheden van dit instrument. Hij heeft de hobo aangevuld met de
Engelse hoorn, de fluit met de basfluit, de klarinet met de basklarinet, enz. Het
verdient wel even vermelding dat Britten een speciale voorliefde heeft voor deze
laatste twee instrumenten; in de opera The Turn of the Screw komt een prachtige bladzijde voor, voor duo van basfluit en basklarinet.
Het festival van Aldeburgh, met zijn beperkte mogelijkheden, heeft Britten
afgewend van groots opgezette operacomposities. Betreuren mag men dit echter
niet, want de „kameropera" ligt Britten het best; hij is zelf nederig en teruggetrokken van aard, en zijn genie weet gebruik te maken van om het even welke
middelen waarover hij kan beschikken. Bovendien heeft hij, naast Peter Grimes,
intussen toch nog twee grotere opera's geschreven ook: in 1951 Billy Budd, dat
zich afspeelt aan boord van een schip, en waarvan de rolverdeling (solisten en
koor) uitsluitend uit mannen bestaat. De geschiedenis, die in deze opera verteld
wordt, is jammer genoeg zo sinister en afschrikwekkend, dat de muzikale waarde
daar erg onder lijdt; de zielegrootheid van de helden, Billy Budd en zijn kapitein, Vere, kan niet verhinderen dat het werk vreselijk neerdrukkend is. Met de
andere opera, die Britten intussen nog geschreven heeft, is het heel anders gesteld: Gloriana werd in 1953 gecomponeerd naar aanleiding van de kroning van
Elisabeth II, verhaalt een gedeelte uit het leven van Elisabeth I, en bevat enige
mooie aria's. (Britten weet wat het gelegenheidspubliek gaarne hoort) .
De vorming van een muzikale persoonlijkheid
Wat bij Britten vooral opvalt, is de natuurlijkheid van zijn compositie en het
persoonlijk karakter dat hij aan zijn stijl weet te geven; dit alles is des te meer
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opvallend, daar het om een Engelsman gaat. In een interview met de BBC 1
vertelde hij eens dat hij al aantekeningen maakte op muziekpapier toen hij pas
vijf jaar was; aan zijn moeder, zelf een begaafde artiste, vroeg hij toen zijn
„werken" te spelen. Uit dit verhaal kan men wel afleiden dat Britten de muziek
in het bloed zat. Verder weet men dat Britten, tussen 8 en 14 jaar, al een honderdtal „werken" had geschreven, waarvan het „belangrijkste" ongetwijfeld een
„Fantastische symfonie voor Gigantesk Orkest" was, die de naam kreeg Chaos
and Kosmos .... Voor de compositie had de jonge Britten precies 42 dagen
nodig gehad!
Wanneer men rekening houdt met deze dorst naar compositie, begrijpt men
beter dat de opgroeiende Britten de ideale leermeester vond in Frank Bridge.
Deze was zelf componist en een verstandig pedagoog. Noch hij noch zijn
opvolger, John Ireland, konden of wilden hun persoonlijke ideeën opdringen
aan de jonge man, die van meetaf zijn eigen stijl meende gevonden te hebben.
Maar Bridge leerde Britten dat hij elke lijn van een compositie honderd maal
moest overdoen, en dat elke noot die hij schreef niet alleen geïnspireerd moest
zijn, maar ook juist en zo volmaakt als het menselijk mogelijk was. Voor die
goede raad en voor die les is Britten zijn meester altijd dankbaar gebleven.
Het grote keerpunt in Brittens ontwikkeling was nochtans zijn verblijf in
Amerika, en vooral zijn plotselinge terugkeer naar Engeland. Deze beslissing
hield in dat hij zeker was geworden van zichzelf; hij had zichzelf gevonden en
zijn stijl ontdekt. Aan het begin van deze periode in zijn leven componeerde hij
een van zijn mooiste werken, de Serenade voor tenor, hoorn en snarenensemble.
Het vierde van de zes delen van dit werk, een treurzang met de tekst van een
anoniem oud-Engels gedicht uit de vijftiende eeuw, mag tot de mooiste bladzijden van de hedendaagse muziek worden gerekend. Dit stuk is overigens heel
typisch Britten: het toont zijn eerbied voor traditie, zijn geloof, zijn liefde voor
het ostinato en voor de eenvoud. Het gedicht bestaat uit negen strofen, waarvan
heteerste door de tenor geheel alleen gezongen wordt. Het thema is de eenvoud
zelf, zeer chromatisch, en de stem verplaatst zich haast niet; het ritme is bijna
monotoon. De thematische en ritmische regelmaat geeft aan dit deeltje een
kalmte en een gelatenheid, die hun hoogtepunt bereiken in de zesde strofe, waar
de hoorn zich bij de tenor en het orkest komt voegen in een geweldig crescendo;
op die manier wordt op het gepaste ogenblik gebroken met de monotonie en
groeit het stuk uit tot een prachtig bouwwerk van muzikale architectuur.
Tussen deze Serenade (opus 32) en zijn meest recente A Midsummer's Night
Di'eam (opus 64) heeft Britten een dertigtal werken gecomponeerd, die wij niet
alle in detail kunnen ontleden. Stippen wij enkel aan dat hiertoe ook de ,negen
opera's behoren, waarover boven reeds sprake was, en laten wij verder nog enige
der merkwaardigste werken vermelden. Zo is er het Young Person's Guide to
the Orchestra, een werk dat bij klein en groot een aanzienlijke populariteit geniet. Eigenlijk was het werk bedoeld om ingeschakeld te worden in een documentaire film. Een thema van Purcell wordt door ieder instrument uitgewerkt
op zo'n manier, dat het eigen karakter van het instrument het best tot uiting
komt. Aan het einde wordt het thema door het hele orkest overgenomen in een
goed gevonden finale. Dit stuk mag zeer geslaagd worden genoemd. Het getuigt
van de juistheid van Brittens smaak voor alles wat de orchestratie betreft. Daar)

1

) Voor BBC, Home Service, 23~6-1960.
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toe hebben ongetwijfeld de jaren bijgedragen, toen Britten pas het conservatorium had verlaten en hij filmmuziek componeerde om zijn brood te verdienen.
Britten houdt van de zee, en hij houdt van kinderen, zoals uit het voorgaande
wel gebleken is. Hieruit volgt een voorliefde voor de patroon van beide, zeelieden en kinderen, St.-Niklaas. Deze heilige neemt althans een bijzondere plaats
in in het religieuze oeuvre van Britten. Vermeldenswaard is een mooie en gevoelige cantate die hij ter ere van St.-Niklaas heeft gecomponeerd.
Onmiddellijk op deze cantate volgde een ander belangrijk werk, dat haast
dezelfde bezetting heeft, Spring Symphony. Verder moet men vermelden de
Cantate III Still falis the rain, voor tenor, hoorn en piano, op tekst van Edith
Sitwell. In dit klein meesterwerk heeft Britten een typisch Engelse atmosfeer
weten uit te beelden: de regen die zonder ophouden over het land valt. Een heel
oorspronkelijk werk, dat echter nogal ongelijk van inspiratie is, heet Nocturne
voor tenor, snarenensemble en zeven solo-instrumenten; ofschoon pas in 1958
gecreëerd, werd dit werk sedertdien al dikwijls uitgevoerd. Ten slotte moet men
nog twee oudere composities vermelden, die in Engeland zijn gaan behoren tot
het klassiek concert-repertorium: Variations on a Theme of Frank Bridge (de
leermeester), voor snaren, en Sin f onia da Requiem voor groot orkest. Ofschoon
zeer goede muziek, zijn deze twee werken o.i. toch niet „typisch Britten".
Muziek voor de mensen
De muziek van Benjamin Britten jaagt een frisse adem door de hedendaagse
toonkunst, die wel naar oorspronkelijkheid om de oorspronkelijkheid lijkt te
streven. De een zal immers niet voortkunnen zonder kwarttonen, de ander zal
verre reizen maken om het gezang van vogels te noteren of om oosterse ritmen
te bestuderen; nog een ander denkt de onmogelijkste instrumenten uit en zijn
collega zal tachtig luidsprekers en kilometers „band" nodig hebben voor de uitvoering van een werk. Ongetwijfeld bevinden wij ons midden in een periode
van zoeken en experimenteren op muzikaal gebied, en erg boeiend is het allemaal wel. Niettemin voelt men steeds meer behoefte aan componisten die, zoals
Benjamin Britten, ons naar de muzikale realiteit terugvoeren, wanneer men aan
de boodschap van de hedendaagse muziek zou beginnen te twijfelen. Niets is
immers zo eenvoudig en zo natuurlijk als Brittens muziek en de manier waarop
hij componeert. Zoals bij Mozart groeit het plan van zijn werk in zijn hoofd en
ontwikkelt hij vooraf de thema's die hij zal gebruiken. Wanneer hij zich dan
'S morgens vroeg aan de schrijftafel zet, doet hij weinig anders dan het klad
netjes overschrijven dat al lang in gedachten gereed lag. Om die reden kan hij
heel natuurlijk en zonder valse nederigheid verklaren: „I write as a matter of
course' : „Ik schrijf omdat het een evidentie is. Ik werk niet enkel op basis van
inspiratie. Wanneer ik componeer, dan doe ik niets anders dan feitelijk neerschrijven wat door nadenken en ervaring door de jaren gegroeid is" 2 ).
Nochtans houdt Britten er wel van, in zijn werk te worden aangemoedigd. Hij
schrijft vooral gaarne voor vrienden of voor een bepaalde gelegenheid. Sedert
zijn vertrek naar Amerika heeft hij zelden iets geschreven dat geen welbepaald
doel had. Het beste voorwendsel voor componeren blijft nog het festival van
Aldeburgh. Ook onderdelen van zijn werken zijn dikwijls duidelijk voor deze
2)

id., ibid.
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of gene persoon geschreven. Zo kan men zeggen dat alle tenor-solo's precies zijn
aangepast aan de stem van zijn beste vriend, de tenor Peter Pears. Zijn mooiste
zangen voor tenor met pianobegeleiding zijn voor Pears geschreven. (Misschien
mag men hier wel even bij opmerken, dat Britten bij voorkeur voor stemmen
schrijft: twee derden van zijn oeuvre zijn bestemd voor koren of zangers-solisten) .
Indien Britten liefst schrijft voor een gelegenheid, voor vrienden, dan is het
omdat hij aan zijn muziek een doel wil geven. Hij wenst dat zij inderdaad ook
uitgevoerd zou worden. Voor Britten is muziek minder een kunst dan wel een
kunde („a craft, not merely a calling", zoals hij het uitdrukte), of nog: een
noodzaak, en geen luxe. Hij bekende eens: „My natural inclination is to try to
please'' ) . Dat is het: hij wil met muziek mensen genoegen doen, heel concrete
personen voor wie hij een stuk schrijft, en verder alle mensen die zijn toehoorders kunnen worden. Vermits Britten zichzelf gaarne een „ernstige populaire
componist" noemt, kan men misschien besluiten dat hij met zijn toonkunst niet
zomaar wenst genoegen te doen, maar ook meer artistieke zin wil bijbrengen aan
de mensen. Door een nogal „populaire” stijl te behouden, terwijl die stijl anderzijds toch zeer persoonlijk is, maakt Britten zich verstaanbaar voor mensen van
verschillend cultureel niveau. Benjamin Britten is een humanist, die gebruik
maakt van een internationale taal, de muziek, en zodoende zijn boodschap ver
kan uitdragen.
3)

Voor BBC-Television, augustus 1960.

Politiek
Overzicht

D

INTERNATIONAAL

E presidentsverkiezing in de V.St. op 8 november zal nog wel enige tijd
stof leveren voor allerlei beschouwingen. De voorafgaande strijd tussen de
beide voornaamste kandidaten, de republikein Nixon en de democraat Kennedy,
was uiterst fel geweest; geholpen door moderne hulpmiddelen overtroffen zij al
hun voorgangers door de enorme afstanden, welke zij tijdens hun tournee af legden; maar de wezenlijke verandering in de strijd werd veroorzaakt door het feit,
dat beiden gebruik maakten van de televisie; men neemt aan, dat dit apparaat
het meest ten voordele van Kennedy heeft gewerkt, daar hij er door in staat
werd gesteld de bekendheid onder het Amerikaanse volk te verwerven, die
Nixon als vice-president reeds lang. bezat.
Achteraf is gebleken, dat de politieke auguren, die zich tot op het allerlaatste
ogenblik nog nauwelijks durfden uitspreken en dan nog slechts aarzelend meenden te kunnen voorspellen, dat Kennedy een kleine meerderheid zou kunnen
behalen, gelijk hebben gehad. Zoals de zaken nu staan, heeft de katholieke
democraat inderdaad een heel kleine overwinning behaald; het verschil is op een
totaal van 67 miljoen stemmen nauwelijks 200.000. De zgn. „popular vote"
heeft echter slechts een beperkte betekenis. Belangrijker is de „electoral vote"
d.i. het aantal kiesmannen, waarover elke kandidaat beschikt. Daar in bijna alle
staten degene, die de meerderheid heeft onder de kiezers, alle kiesmannen achter
zich krijgt, beschikt Kennedy op dit ogenblik over 300 kiesmannen tegen 223
voor Nixon. Er duiken echter herhaaldelijk berichten op, dat de republikeinen
in enkele staten een hertelling wensen of zelfs de gehouden verkiezing wegens
fraude ongeldig willen laten verklaren; naar een enkele van de laatste beschuldigingen wordt een onderzoek ingesteld. Het blijft echter de vraag of de republikeinen hier veel mee zullen bereiken; mogelijk kunnen zij zo bewerken, dat de
meerderheid voor Kennedy nog wat kleiner wordt; misschien zelfs, dat de kiesmannen, die op 19 december voor de officiële verkiezing moeten bijeenkomen,
zouden moeten verklaren, dat geen der kandidaten een voldoende meerderheid
heeft behaald; maar daarmee schieten zij niet veel op, daar in dat geval het
Huis van Afgevaardigden de nieuwe president zou moeten kiezen en dit zou de
keuze van Kennedy betekenen, daar de democraten hierin een flinke meerderheid bezitten.
Ondanksdeze onzekerheden neemt men in de V.St. toch alle maatregelen om
de aflossing van de wacht zo soepel mogelijk te laten verlopen. Na een vrij
koele gelukwens van Eisenhower aan zijn opvolger heeft hij hem nu verzocht
enkele personen te benoemen om zich naast de republikeinse ministers in te
werken in de staatszaken; ook was hij bereid tot besprekingen met de presidentelect over de huidige regeringsproblemen.
Bij deze gelegenheden zullen de na de presidentsverkiezing door de regering
Eisenhower genomen maatregelen om het afvloeien van dollars uit de V.St.
tegen te gaan zeker ter sprake komen. Eisenhower blijkt nl. plotseling tot de
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conclusie te zijn gekomen, dat de dollarreserve te snel daalt en daarom wil hij
bezuinigen op bepaalde legeruitgaven; hij wil de troepensterkte van de V.St. in
het buitenland niet verminderen, maar minder vergunningen verlenen voor het
meenemen van de gezinnen der militairen naar bepaalde W.-Europese landen;
op deze manier hoopt hij ongeveer een miljard op de uitgaven te bezuinigen.
Het spreekt vanzelf, dat men in legerkringen over deze maatregel niet erg
enthousiast is. Daarnaast wil Eisenhower ook een grotere bijdrage van enkele
landen krijgen in de uitgaven van de V.St. voor de defensie in Europa. Met dit
doel stuurde hij minister Anderson en Douglas Dillon naar Bonn om Adenauer
te bewegen minstens 600 miljoendollar per jaar bij te dragen in de kosten van
de Amerikaanse divisies in West-Duitsland. Deze missie, waartegen al in Amerikaanse regeringskringen was gewaarschuwd, is op een totale mislukking uitgelopen. Adenauer wil en kan wel financiële hulp bieden, maar hij wil dat doen
op een wijze, die in geen enkel opzicht doet denken aan bezettingskosten; hij
wil op een andere manier betalen dan Anderson voorstelde en toen de laatste
zijn zin trachtte te krijgen door te dreigen met het terugtrekken van troepen uit
West-Duitsland, beging hij een tactische blunder, die hem overal zeer kwalijk is
genomen, zelfs door zijn mede-onderhandelaar, Dillon. Als Eisenhower er voor
had willen zorgen, dat Kennedy met zijn herhaalde bewering, dat het prestige
der V.St. in de wereld sterk gedaald was, gelijk kreeg, had hij het niet beter
kunnen doen.
Men had eigenlijk verwacht, dat Kennedy einde november enkele voorname
benoemingen zou bekend maken. Vooral is men benieuwd naar de nieuwe
„Secretary of State", de minister van buitenlandse zaken. Hiervoor worden verschillende namen genoemd; behalve die van de tweemaal bij de presidentsverkiezingen verslagen democraat Adlai Stevenson hoort men die van Bowles, die
goed ingewerkt is in de Aziatische problemen, en van Harriman, waarvan hetzelfde gezegd kan worden t.a.v. het Duitse vraagstuk; daarnaast noemt men ook
Black, de president van de Wereldbank, die groot aanzien geniet in het MiddenOosten. Tot nu toe is de beslissing niet gevallen, maar zou een der laatste drie
benoemd worden, dan kan men daaruit mogelijk afleiden, waar naar het inzicht
van Kennedy het zwaartepunt van de nieuwe Amerikaanse politiek zal komen te
liggen. Vermeldenswaard is, dat Black geen uitgesproken politieke kleur heeft;
dit is echter in het geheel geen bezwaar; men heeft afgelopen maand zelfs gesproken over de mogelijkheid, dat Kennedy zijn rivaal Nixon een regeringspost
zou aanbieden. Zij hebben elkaar wel ontmoet, maar Kennedy wilde zich er niet
over uitlaten of er over deze mogelijkheid was gesproken.
Een andere kwestie, waarover de nieuwe president zich zal moeten uitspreken,
is de schoolstrijd in New Orleans. Hier is
zes jaar nadat het Hooggerechtshof had verklaard, dat de segregatie in strijd was met de grondwet een begin
gemaakt met de toelating van negerkinderen tot de lagere scholen, die tot nu toe
slechts door blanken werden bezocht. Dit leidde tot erg onverkwikkelijke tonelen, waarvan kinderen van zes jaar dedupe waren, en die zo mogelijk nog erger
waren dan de gebeurtenissen in Little Rock in 1957. Gaat het hier in Louisiana
uitsluitend om de segregatie of wil men ook druk uitoefenen op Kennedy ? Zijn
meerderheid bij de verkiezingen is niet overdreven groot en kan mogelijk nog
kleiner worden; het Zuiden heeft democratisch gestemd, vooral omdat Kennedy
zo verstandig was om de Zuiderling Lyndon B. Johnson als vice-president te
nemen. Men meent, dat het Zuiden nu in ruil voor de aan Kennedy geboden
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steun concessies van hem tracht te krijgen i.z. de toepassing van de integratie.
De president-elect heeft geweigerd een deputatie uit Louisiana persoonlijk te
ontvangen.
In de Midden-Amerikaanse staten Nicaragua en Guatemala braken opstanden
uit, die geen succes hadden; de betreffende regeringen verklaarden, dat de rebellen gesteund werden door communisten en door de Cubaan Fidel Castro; zij
voelden zich zo ernstig bedreigd, dat zij om steun verzochten aan de V.St.
Eisenhower besloot onmiddellijk op te treden en stuurde vlooteenheden naar de
Caráïbische Zee. Men vroeg zich af of dit niet beter in handen van de Organisatie van Amerikaanse staten had kunnen gelegd worden, maar het resultaat was
toch, dat het in dit gebied nu weer rustig is. Het is ook mogelijk, dat Chroestsjef
Castro heeft duidelijk gemaakt, dat hij zich enigszins moest matigen in zijn
optreden, daar Rusland prijs stelt op een nieuw contact met de komende regering in de V.St.
Verder moeten wij nog melding maken van een nieuwe Peronistische opstand
in Argentinië, die volgens de laatste berichten vanuit Spanje door Péron zelf
zou zijn geleid, en ongeregeldheden in Venezuela; in beide landen wisten de
regeringen het heft in handen te houden.
Onrust ook aan het andere einde van de wereld, in Zuid-Vietnam en in Laos.
In het eerste gebied ontstond een opstandige beweging tegen de regering Diem;
er werd hem verweten te autocratisch op te treden en zijn familieleden in de
voornaamste posten te plaatsen; ook in het leger heerste ontevredenheid over
zijn benoemingspolitiek en bovendien had men kritiek op zijn landbouwbeleid.
Alhoewel de opstandelingen even pro-Westers en anti-communistisch waren als
de regering, zag men toch het grote gevaar, dat het communistische NoordVietnam de gelegenheid zou te baatnemen om na de verzwakking van het Zuiden tengevolge van de binnenlandse onlusten het land in zijn macht te brengen.
Diem bleef de toestand meester.
Het vroegere Franse Indo-China werd in 1954 na onderhandelingen in Genève tussen Frankrijk en Rusland verdeeld in vier stukken nl. N. en Z. Vietnam,
Cambodsja en Laos. In dit laatste heeft sedert augustus een neutralistische stroming o.l.v. Soevannah Phoema de leiding in handen; deze probeert tot een
akkoord te komen met de pro-communistische Pathet Lao en vindt hierbij tegenover zich het „revolutionaire comité" o.l.v. Phoemi Nosavan. Onderhandelingen
tussen de drie groeperingen, op aandrang van de koning begonnen, hadden geen
resultaat. Het aangrenzende Thailand steunt de anti-communistische groep, terwijl Rusland de beschuldiging uitte, dat de V.St. en de ZOAVO zich mengden
in de binnenlandse aangelegenheden van Laos. Soevannah Phoema zou nu tot
overeenstemming zijn gekomen met de Pathet Lao en Sovjet-hulp hebben aanvaard, maar in de hoofdstad zou Nosavan de macht hebben. In ZOAVO-kringen acht men deze ontwikkeling zeer ernstig,daar via een communistisch gezind
Laos Thailand voor communistische infiltratie zou openstaan. De toestand blijft
uiterst verward en de berichten zijn herhaaldelijk met elkaar in tegenspraak.
In Frankrijk zag generaal de Gaulle zijn voorstel voor de vorming van een
eigen Franse „force de frappe" verwerpen door de Senaat; nadat pogingen om
te komen tot een compromis over het ontwerp, dat zij het na het stellen van
de kwestie van vertrouwen door de Chambre des Députés was aangenomen,
waren mislukt, werd het voor de tweede keer door Debré aan de Kamer van
Afgevaardigden voorgelegd en weer behaalde hij na het stellen van de vertrou-
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wenskwestie een kleine meerderheid. Hij zal het nog een keer moeten doen,
daar de Senaat zich opnieuw tegen het voorstel uitsprak. Als hem dit lukt en
dit is de verwachting is de goedkeuring door de Senaat overbodig.
Er zijn verschillende redenen, waarom de Gaulle steeds meer haast maakt met
zijn pogingen om een oplossing te vinden voor de Algerijnse kwestie. Daar is
allereerst de mogelijkheid, dat Ferhat Abbas tenslotte toch niet alleen zal blijven
dreigen met het aanvaarden van communistische hulp, maar deze ook inderdaad
zal accepteren, waardoor Algerije een tweede Indo-China zou kunnen worden;
ook wordt gesproken over een mogelijke nieuwe staatsgreep der ultra's in Algerije en Frankrijk, terwijl bovendien in december de Algemene Vergadering der
V.N. deze kwestie op haar agenda heeft staan en de Gaulle in elk geval hoopt
door verdere specificatie van zijn plannen de Franse tegenstanders de wind uit
de zeilen te nemen. Voor het eerst heeft hij zich in zij n rede van 4 november
openlijk uitgesproken voor een onafhankelijke Algerijnse republiek. Hiermee
benadert hij vrij dicht het standpunt, dat de nieuwe president der V.St. reeds
enige jaren geleden heeft gepropageerd en opent hij de mogelijkheid van meer
positieve steun van de V.St. voor zijn politiek. Hij ontmoet nog steeds een hevig
verzet, dat op 11 november ter gelegenheid van de herdenking van het sluiten
van de wapenstilstand van 1918 zowel in Algiers als in Parijs tot uiting kwam;
maarschalk Juin bleef uit protest weg bij de kranslegging op het graf van de
Onbekende Soldaat en generaal Salan fulmineerde vanuit Spanje tegen de
Gaulle. Een uiting van afkeuring meende men ook te moeten zien in het besluit
van de militaire rechtbank om de hoofdverdachte in het zgn. „barricadenproces", Lagaillarde, en vervolgens alle andere verdachten voorlopig in vrijheid te
stellen.
Ondanks alles zet de Gaulle door. Hij heeft aangekondigd na dit in zijn
rede van 4 november in bedekte termen te verstaan te hebben gegeven , dat
in de eerste helft van januari het volk in Frankrijk en Algerije zich gelijktijdig
bij referendum over de Algerijnse politiek zal kunnen uitspreken. Zou dit, zoals
verwacht wordt, een flinke meerderheid voor de Gaulle opleveren, dan, meent
men, zal hij ook op het leger kunnen blijven rekenen. Een winstpunt heeft hij in
elk geval al behaald; president Bourguiba heeft openlijk verklaard, dat hij het
grotendeels eens is met de plannen van de Gaulle en Bourguiba kan kalmerend
werken op de FLN en Ferhat Abbas.
Na de viering van de 43e verjaardag van de Russische Oktoberrevolutie werd
in Moskou een grote communistische topconferentie gehouden. Over de agenda
is natuurlijk niets bekend, maar men is er niet ver naast als men aanneemt, dat
de recente meningsverschillen tussen Rusland en Communistisch China een der
hoofdpunten van bespreking vormden. Einde november ging men pas uit elkaar
en daaruit leidt men af, dat er geen werkelijke overeenstemming is bereikt.
NEDERLAND
Reeds enige tijd deed Abdoel Rahman, premier van de Maleise Federatie, een
met veel geheimzinnigheid omgeven poging om te bemiddelen tussen ons land
en Indonesië in het geschil om Nieuw-Guinea. Na besprekingen met Hammarskjold en in Washington, Canada en Londen kwam hij op uitnodiging van de
Nederlandse regering ook naar Den Haag. Uitgaande van de gedachte, dat een
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gewapend conflict over Nieuw-Guinea onmiddellijk zou leiden tot een communistisch uitbuiten van de situatie probeerde Rahman een basis te vinden voor
directe onderhandelingen tussen de beide mogendheden. Zijn gedachten zouden
uitgaan naar een Indonesisch-Nederlands akkoord om aan de V.N. een zeker
toezicht te geven over het Stille Zuidzeegebied ten N. van Australië; een internationaal beheerschapsbestuur, liefst onder toezicht van de V.N., zou dit gebied
een aantal jaren moeten besturen, waarna de souvereiniteit aan Indonesië zou
overgaan. Het initiatief vond bij de Nederlandse regering, volgens verklaring
van Rahman, voldoende waardering, maar wij vragen ons af, waar het hooggeroemde zelfbeschikkingsrecht der Papoea's in deze plannen is gebleven. Kort na
deze besprekingen verklaarde Soebandrio, de Indonesische minister van buitenlandse zaken, echter, dat er voor Indonesië slechts een mogelijkheid bestaat nl.
overdracht binnen uiterlijk twee jaren; wel mochten de V.N. toezicht op deze
overdracht houden. Daarmee kwam een einde aan de pogingen van de heer Rahman en de Maleise kranten blijken niet erg te spreken over het optreden van
Indonesië. Dit laatste kan een winstpuntje zijn voor Nederland, welk wel eens
nodig zou kunnen zijn nu er weer Indonesische infiltraties op Nederlands
Nieuw-Guinea worden gesignaleerd.
J. Oomes
BELGIË
Vlak voor de parlementaire hervatting, op 7 november, werd het ontwerp van
„eenheidswet" (met de toelichting een lijvig document van bijna 200 blz.) aan
de Kamerleden rondgedeeld, en daarmee begon de strijd die over zijn of nietzijn van de derde regering-Eyskens en van haar saneringsprogramma zal beslissen.
Het ontwerp werd tegelijk door zeven Kamercommissies onderzocht, niet in
zijn geheel, maar door iedere commissie voor het deel waarvoor ze bevoegd is.
Op deze wijze slaagde de regering erin, de nodige tijdwinst te boeken, ondanks
de tegenstand van de oppositie die deze procedure hevig aanviel. In de loop van
de maand november verliepen de commissiebesprekingen ondanks absenteïs
me en enkele amendementen die de regering zich verplicht zag te aanvaarden
zo gunstig dat de openbare bespreking tegen 13 december in het vooruitzicht
kon worden gesteld.
Wekt dit de indruk dat de zaken gemakkelijk verliepen ? Dit was nochtans
geenszins het geval. Zowel van links als van rechts werden vele beschikkingen
van het ontwerp aangevallen. Voor de socialisten betekende het niets dan sociale
regressie, voor de conservatieven brachten de fiscale bepalingen de expansiebedoelingen in het gedrang. Het was nochtans opvallend, naarmate de werkzaamheden vorderden, en de regering de gelegenheid kreeg zich op details voor,
de commissies te verantwoorden, hoezeer de twistpunten slonken, om einde
november in hoofdzaak nog geconcentreerd te zijn in 1. de differentiëring tussen de werklozen en 2. de „précompte". Dit was te danken aan verschillende
factoren: de besliste houding van de regering en het feit dat zij tenminste een
constructief en samenhangend geheel verdedigde tegen betrekkelijk onsamenhangende en eenzijdige aanvallen van links en van rechts; de doortastendheid
van dhr. Eyskens die zich als voorvechter van een hard maar noodzakelijk pro-
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gramma van algemeen welzijn klaarblijkelijk in zijn element voelt: alles samen
genomen liet zijn verantwoording voor radio en TV, op 14 november, een goede
indruk na; de soepelheid van de regering die door het aanvaarden van bepaalde
amendementen de CVP. bewoog, met meer overtuiging dan voor een „pis aller"
achter de „eenheidswet" te staan; de loyauteit van een invloedrijk gedeelte der
liberale partijleiding, die afsteekt tegen de aarzelende of verholen-vijandige houding van een ander gedeelte der liberalen.
Is de strijd daarom al gewonnen ? De prognoses zijn ongetwijfeld gunstiger
dan begin november. Maar het debat rond werkloosheidsreglementering en précompte kan nog verrassing brengen. En veel hangt af van de campagne die de
socialistische gemeenschappelijke actie, met een psychologisch bedoelde maar
tactloze timing, in het vooruitzicht heeft gesteld. Waarbij mag worden onderstreept, dat de socialisten weinig ingaan op de grond van de „eenheidswet",
maar zich beperken tot het verspreiden van een stemming tegen een voorgewende „sociale achteruitgang".
De regering besloot, de volkstelling in haar geheel uit te stellen. Aldus houdt
ze voorlopig de handen vrij . Maar ondanks de aanstaande oprichting van een
nationale commissie tot regeling van het taalvraagstuk is uitstel natuurlijk geen
oplossing.
Tenslotte dient vermeld dat Baron de Vleeschauwer, onder de beschuldiging
betrokken te zijn in het frauduleus failliet van een kongolese maatschappij,
ontslag nam en opgevolgd werd door dhr. Héger.
L. Deraedt

Forum
Naar aanleiding van Mauriacs 75ste
verjaardag schreef de Nieuwe Rotterdamse Courant van 11 oktober: „ (Mauriacs)
grote onderwerp is de zonde r– een overwonnen standpunt in de ogen van velen,
die in dit verband liever van neurose zouden willen spreken. Met dat al verleent
dit zondebesef .... aan de christelijke ro mankunst in haar hoogste vorm een dramatiek, die elk leven, hoe triviaal of onbelangrijk ook, uit de dagelijksheid van
zijn omstandigheden weet op te heffen.
Elke ziel wordt een slagveld tussen God
en Satan; de uitkomst van de worsteling
is een gewonnen of verloren eeuwigheid.
Zuiver technisch gesproken, is dit de
voorsprong die de gelovige op de ongelovige heeft".
Dit stukje heeft A. R.-V. (Mevrouw
Annie Romein-Verschoor) , de trouwe en
bekwame medewerkster van De Nieuwe
Stem, geprikkeld en haar vrouwelijk gemoed kwam in heftige opstand tegen dat
gescherm met „een slagveld tussen God
en Satan". De Nieuwe Stem gelooft niet,
of maar zeer, zeer sporadisch, in God en
Satan en verfoeit slagvelden als de ergste
gruwel.
„Die passage trof me te meer, zo

verschaft evenmin talent als geloof in de
sociale revolutie en de christelijke auteur
heeft „zuiver technisch" evenmin een
„voorsprong" als de aanhanger van het
socialistisch realisme als zodanig".
Ik geloof dat we dit A. R.-V. volmondig moeten toegeven. Het is natuurlijk het
aangeboren talent, dat allereerst de waarde van een roman bepaalt en niet de wereldbeschouwing, die er achter schuilgaat.
„Zuiver technisch" heeft de christelijke
auteur geen voorsprong.
De tweede zich aan A. R.-V. opdringende vraag luidt: „Is Mauriac niet veeleer zo'n groot .... schrijver, omdat deze
uitzonderlijk begaafde man behoort tot
die nog kleine, maar eerbiedwekkende
groep van gelovigen, voor wie .... het
atavistisch begrip van zonde-of-geenzonde heeft plaats gemaakt voor dat van
menselijk-of-onmenselijk?" Ook uit de
houding van Mauriac ten opzichte van de
Spaanse burgeroorlog en Algerije meent
A. R.-V. te mogen opmaken — Mauriac,
zo suggereert zij, schaart zich immers in
deze kwesties met „de fatsoenlijke mens"
tegenover „leger en kerk" —, dat hij het
zondebesef vanuit het transcendente neerhaalt naar louter menselijk niveau. Er zit
in deze tweede vraag-en-antwoord zoveel
vrouwelijke logica, zoveel sentiment en

schrijft A. R.-V., omdat ik me al eens

wensredenering, dat het moeilijk is dit

eerder gestoten had aan soortgelijke beschouwingen van katholieke zijde over de
romans van Graham Greene, die om het
een of ander ,,zonde"-probleem draaien
en daarom voor de niet gelovige lezer on^toegankelijk zijn in hun tragiek".
Bij deze soort christelijke literatuurbeschouwing dringen zich aan A. R.-V.
twee vragen op. Ten eerste: „Zijn er niet
duizenden romans en romannetjes geschreven, die, hoe trouwhartig de auteurs
zich ook hielden aan de voorstelling van
de ziel als een slagveld tussen God en
Satan, zich nergens en nooit boven „de
dagelijksheid der omstandigheden" wisten
te verheffen, ja, daar nog niet eens aan
toe kwamen, omdat hun eenvoudig ontbrak wat hier als een „bijkomstigheid"
van het geval Mauriac gesteld wordt: een
artistieke intensiteit? Geloof in de zonde

alles te analyseren. Dat het christelijk
zonde-begrip voor Mauriac een atavisme
zijn zou en hij de zonde van haar Godsen eeuwigheidsrelatie zou beroofd hebben, is een geluid dat in De Nieuwe Stem,
die graag dissonanten laat horen, niet
verwondert, maar dat de kern van Mau-riacs oeuvre aantast. Zonde, genade en
barmhartigheid in streng christelijke, ik
zou bijna zeggen, in oud-christelijke zin,
zijn de grote motieven van haast al zijn
boeken.
Waar het ons echter om te doen is, is
niet het geval Mauriac, doch de door A.
R.-V. bestreden stelling van de schrijver
in de N.R.C., dat het zondebesef aan de
romankunst — en wij voegen erbij, aan
de tragedie — een bijzondere dramatiek
verleent, waardoor een christelijk, liever:
een religieus schrijver, ceteris paribus,

Zonde en tragiek
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een voorsprong heeft op hem, voor wie
de zonde slechts een neurose of een atavisme is. Steunt niet alle grote dramatiek
op het zondebegrip en dit volstrekt religieus verstaan, d.w.z. in relatie tot het
goddelijke, transcendente, eeuwige. Zonder deze relatie is het Griekse drama, in
zijn meest tragische gedaante, bij Aischu
los, ondenkbaar. Als Klytemnestra haar
uit Troje teruggekeerde echtgenoot Agamemnon vermoordt, is dit een misdaad,
een zonde, die hemel en aarde in beroering brengt. Dat het zedelijk kwaad, datgene wat het christendom zonde noemt,
zijn reflexen heeft in het jenseits, in het
goddelijke en het mensenlot bepaalt, is
een besef, een overtuiging, welke heel de
antieke literatuur doorademt en haar een
menselijke diepte, een mensheidsinhoud
schenkt, die in zoveel eeuwen niet verzwakt of verschaald is.
Ons wendend tot de grootsten der latere eeuwen, zien we ook daar het zondebesef, het besef van het zedelijk kwaad
als destructief voor het mensenlot en als
vijandig jegens een hogere macht, levend
en werkzaam. Al weet men weinig van
Shakespeare's religieuze gezindheid, men
heeft slechts Hamlet en Macbeth te volgen om bijna lijfelijk te ervaren, hoe de
misdaad, de zonde hemel en aarde uit
hun voegen schudt. Voor :Shakespeare is
de zonde, het zedelijk kwaad wel iets
meer dan een neurose of een atavisme en
A. R.-V. zou erbij gebaat zijn de bekende
uitspraak tot Horatio over de „more
things than are dreamt of in your philo
sophy" ter harte te nemen.
Nam zelfs de humanist en heiden Goethe, die ongetwijfeld in zijn persoonlijk
leven ver van het christelijk begrip zonde
afstond, niet zijn toevlucht tot wat voor
hem een fictie was, toen hij in de FaustGretchen-tragedie de katholieke zedewet
als levensnorm aanvaardde? Wat blijft er
bij een volstrekt humanistische, diesseitige
levensopvatting aan tragiek over in het
geval Gretchen? Dat zij zich aan Faust
geeft, is in die opvatting volkomen men.selijk en normaal. Dat zij een pas geboren
onmondig kind doodt is niet erger dan
dat zij de prenatale vrucht gedood had.
En dit laatste wordt door velen, die het

zonde-begrip uitschakelen, graag getolereerd.
Om ons tot enige romans te bepalen,
zouden Anna Karenina, de Gebroeders
Karamazof, De Demonen of zelfs Madame Bovary van de godsdienstloze Flau
bert niet grotendeels hun blijvende tragiek
ontlenen --- verondersteld natuurlijk het
talent der schrijvers — aan de algemeen
menselijke zedewet, die het kwaad projecteert op een meer dan menselijke achtergrond? Dit is meer dan een louter „technische" kwestie. Het raakt de kern des
levens, de bloedsomloop der ziel. Of een
auteur het zondebegrip als een atavisme,
de zonde als een neurose beschouwt of
dat hij de zonde ziet als het anti-goddelijke, het volstrekt destructieve, het alle
licht dovende en de hoogste binding verbrekende, dit verschil in levensvisie móét
zich in het beschrijven van mensen en
mensenlot noodzakelijk openbaren. Men
denke zich de grote tragische, schuldbeladen werken der wereldliteratuur, de Nibelungen b.v. of de Oresteia, gevangen in
het tamme humanistische kooitje van Mevrouw Romein-Verschuur. Hier zijn zonde en misdaad louter vergrijpen tegen de
mens; het kwaad heeft niet de minste
reflex of repercussie op God of eeuwigheid. Zolang ik door mijn daden mijn medemens of mijzelf niet schaad, ga ik vrij
uit, wat ik ook doe of denk of begeer.
Dit is het consequente humanistische
standpunt.
Doch dit druist in tegen het wereldgeweten, tegen het allerdiepste levensbesef
van de „everlasting man". Het is inderr
daad de dood van alle tragiek en zo had
de schrijver in de N.R.C. volkomen gelijk,
toen hij schreef dat het zondebesef aan
de christelijke (ik zou liever zeggen: de
religieus georiënteerde) romankunst een
dramatiek verleent, die elk leven uit de
dagelijksheid van zijn omstandigheden
weet op te heffen en dat elke ziel een
slagveld wordt tussen God en Satan. Ook
in volkomen ontkerstende en zuiver humanistisch ingestelde schrijvers blijft dit
onuitroeibaar zondebesef malgré tout
doorwerken. De mens zou aan zijn menszijn moeten verzaken om een volstrekt
consequent humanist te worden.
J. van Heugten S.J.
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Robert Koch overleed in 1910
Het jaar dat ten einde is had het overlijden, 50 jaar geleden, kunnen herdenken
van een der grootste weldoeners van het
mensdom: Robert Koch. De verjaring is
echter nagenoeg ongemerkt voorbijge-

gaan. Het is een onverdiende vergetelheid, want de verdiensten van R. Koch
kunnen moeilijk te hoog gewaardeerd
worden.
Indien wij tegenwoordig zo hoog opge-

ven van de verlengde gemiddelde levensduur, dan is dat voor een groot deel te
danken aan het overwinnen van de be
smettelijke ziekten. De eerste ontginningen van de bacteriologie staan vandaag
enigszins in de schaduw van de jongere,
evenzeer spectaculaire, ontdekkingen van
sulfamiden, antibiotica en cortisone. Maar
deze zouden niet mogelijk geweest zijn
zonder het voorafgaande werk van Koch,
Pasteur, hun medewerkers en volgelingen.
Alle, ook de grootste, ontdekkingen zijn
inderdaad slechts een schakel in een
reeks; geen enkele daarvan kan gemist
worden; iedere ontdekker gebruikt wat
vóór hem is gevonden, ook al schijnt dit
op het ogenblik van de nieuwe ontdekking alle waarde en praktisch nut te hebben verloren.
Claude Bernard heeft gezegd: „Qui ne
sait ce qu'il cherche ne sait pas ce qu'il
trouve". Dat is slechts gedeeltelijk waar,
en mag geen minachting inhouden voor
hen die vonden zonder werkelijk iets te
zoeken. Vele grondleggende ontdekkingen
zijn inderdaad slechts de vrucht geweest
van het zoeken om het genoegen van het
zoeken — la science pour la science ^uit persoonlijke weetgierigheid, we zouden vandaag zeggen „als een zuivere hob

bie van de autodidact". Was het voor
Leeuwenhoek, in de tweede helft van de
XVIIe eeuw, meer dan een hobbie, een
manie, zich na het sluiten van zijn lakenwinkel of na zijn kantooruren op het
Delftse gemeentehuis, af te zonderen in
het nauwe achterhuisje van zijn tuin, om
er tien, twintig jaar lang, kleine glazen
lenzen te slijpen, er de eerste microscoop
mee te bouwen, waarmee hij, zo maar uit
nieuwsgierigheid, een druppel vuil regenwater bekeek en het voor het blote oog

24

385

onzichtbaar leven ontdekte. Geen geleerde had het ooit gezien, en zonder vrien
denbemoeiing zou Leeuwenhoek zijn ontdekking misschien mee in het graf hebben
genomen. Met de microscoop van Leeuwenhoek ontdekte Spallanzani zowat een
eeuw later de wereld van de microben,
hun groei, hun vermenigvuldiging. Voor
hem was het reeds iets meer dan een zuivere manie; hij was een bekend geleerde
en universiteitsprofessor en met zijn mi-

cro-organismen bewees hij de onhoud-^
baarheid van de generatio spontanea: ongeveer honderd jaar dus vóór dat Pasteur
hetzelfde deed met dezelfde methodes,
maar op een meer spectaculaire wijze.
Spallanzani beperkte zich nog tot de blote
waarneming; de betekenis van het leven
der microben vermoedde hij nog niet. Hij
stierf in 1799, en de wereld had in die
tijd andere dan wetenschappelijke zorgen:
„la Republique na pas besoin de sar
vants", Napoleon schonk aan Europa
geen laboratoriumtijd. Het was Pasteur
die, tussen 1860 en 1870, de betekenis
aanwees van de micro-organismen, eerst
in de bier-, wijn- en azijnbrouwerij, en
pas daarna ook als ziekteverwekker, bij
de zijdeworm. Kort na deze periode, vanaf 1880, beginnen de wegen van Koch en
van Pasteur naast en door elkaar te lopen. Zo werd als het ware een derde
schakel gesmeed in de ketting van de ontdekkingen die de bacteriologie zouden
brengen tot waar ze vandaag gekomen is.
De bedoeling van dit raccourci is niet
de verdiensten van Koch en Pasteur tegen
elkaar af te wegen. Het blijft de onsterfe~

lijke roem van Pasteur — de chemicus,
geholpen door de samenwerking van een
paar heldhaftige assistenten-dokters — de
middelen te hebben aangetoond om de
microbische ziekten te voorkomen: hij
ontdekte de immunisering door vaccinatie.
Jenner had de pokkeninenting wel reeds
in 1796 toegepast, maar dit slechts na
zuiver empirische waarnemingen, die hem
dan nog waren ingegeven door de scherr
pe opmerkzaamheid van een boerin uit
zijn omgeving. Pasteur vaccineerde op
basis van wetenschappelijk beredeneerd
en gecontroleerd experiment.
Maar de verdiensten van Pasteur mogen die van Koch niet doen vergeten.
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Aan deze laatste komt de eer toe, het
eerst de microben te hebben afgezonderd,
zuiver gekweekt, geïndividualiseerd, en
hun specifieke betekenis te hebben bewezen. Hij zocht, omdat hij dat belangrijker
achtte voor een gefundeerde behandeling,
eerst de microbe van elke ziekte persoonlijk te kennen vooraleer haar aan te vallen; Pasteur daarentegen zocht meer de
ziekte te vermijden, ook zonder de specifieke microbe individueel eerst te hebben
gezien. Vandaar het dispuut tussen Koch
en Pasteur naar aanleiding van de beroemde vaccinatieproef tegen miltvuur in
1881, waarbij Pasteur zijn proefdieren inderdaad vaccineerde, maar Koch, tegen
hem in, beweerde dat het vaccine niet
zuiver en exclusief anti-miltvuur was en
dat Pasteur de mislukkingen verzweeg.
Indien we dit geschil dan toch aanhalen,
mogen we niet vergeten, dat Pasteur een
enthousiast, doordravend strijderstemperament was, Koch daarentegen een kalm,
nauwgezet laboratoriummens.
Niettegenstaande dit verschil in karakter en opvattingen, blijven beiden samen
de grondleggers van de wetenschap die
het meest heeft bijgedragen om onze tijd
te vrijwaren van de epidemieën welke in
vroeger eeuwen geregeld hele generaties
uitmoordden. In de zuivere bacteriologie
mag men Kochs aandeel misschien groter
achten: men heeft hem de vader van de
bacteriologie genoemd; maar hun respectievelijke verdiensten op het gebied van
de volksgezondheid kunnen moeilijk uit
elkaar worden gehouden.
De eerste ontdekking van Koch .-- na
welk een in armzalige afzondering hardnekkig volgehouden werk! .--• was die
van de miltvuurbacil in 1867. Weliswaar
had Davaine ze reeds in 1863 gezien,
maar er geen conclusies uit getrokken.
Koch beschreef de bacil nauwkeurig, isoleerde haar tot zuivere cultuur, experi-menteerde om te bewijzen dat zij het is
die de ziekte verwekt en overdraagt; hij
onderzocht de manier en de voorwaarden
waarop de bacil sporuleert en daardoor
steeds, na stille periodes, opnieuw opflakkert om hele streken voor het vee onber
woonbaar te maken. In 1882 ontdekte hij
de verwekker van de tuberculose, die onr
der zijn naam is bekend gebleven: de

Kochbacil; een ontdekking die een opzienbarende wereldgebeurtenis was. In
1883 identificeerde hij de vibrio van de
cholera, wees tegelijkertijd de wegen aan
waarlangs ze zich verspreidt en de middelen om haar onschadelijk te maken.
Maar evenzeer als deze ontdekkingen
zelf waren de methodes welke hij daarbij
aanwendde en die hij vooral na zijn eerste
proeven met de miltvuurbacil heeft ontwikkeld, baanbrekend. Hij vervolmaakte
de techniek van het kleuren, kweken en
isoleren en stelde wetten vast voor de
identificatie en de specificiteit van de
bacteriën. Het zijn deze methodes die zijn
volgelingen en die van Pasteur nog tijdens het leven van de twee grote meesters (Pasteur stierf in 1895, Koch in
1910) in staat hebben gesteld, steeds meer
ziektebacteriën te ontdekken. Door de
uitgekozen kweekmiddelen, de afzonder
ring in zuivere culturen en de erkenning
van de specificiteit zijn op de besmettelijke ziekten grotere overwinningen geboekt dan mogelijk was door een strijd
tegen een vijand die men niet individueel
kende. De ontdekking b.v. van de difteriebacil (Loeffler, 1883) maakte de verdere ontleding van de ziekteverschijnselen
mogelijk en leidde tot het vervaardigen
eerst van het serum door Roux, Yersin en
v. Behring, daarna van het vaccine door
Ramon. En zo is het gegaan met bijna
alle andere infectie- en epidemische kwalen, welke door serum en vooral door
vaccine vandaag — beter dan genezen —
voorkomen worden.
Zonder al deze voorafgaande ontdekkingen zou het ook aan Domagk en Fleming en hun medewerkers niet mogelijk
geweest zijn, de sulfamiden en de antibiotica te ontdekken en te beproeven en ons
de onschatbare weldaden te schenken
waar onze tijd van geniet.
Zo is heel de geschiedenis van de geneeskunde --- zoals trouwens van alle wetenschap --- een doorlopende keten van
aan elkaar geregen vondsten. Moeten we
dankbaar zijn tegenover allen die het hunne hebben bijgedragen om onze huidige
triomfen mogelijk te maken, dan zijn er
onder hen toch enkelen die duidelijker
dan de anderen de wegen hebben aangewezen waarlangs deze triomfen met echte
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sprongen zouden bereikt worden. Onder
deze laatsten bezet Koch een zeer voorname ereplaats, en bij de vijftigste verja
ring van zijn overlijden, mochten we wel
even aan zijn werk herinneren.
Dr. J. Lebeer

Schooltelevisie en improvisatie
Toen op 7 mei 11, de Stichting-Lodewijk de Raet een studiedag wijdde aan
„Radio- en TV-problemen", waarop duin
delijk bleek dat er omtrent schooltelevisie
in België helemaal nog geen vaste ideeën,
laat staan uitgewerkte plannen bestonden,
brachten enkele kranten juist de officieuze
tijding dat de Belgische schooltelevisie
zou starten op 10 januari 1961.
Onlangs echter heeft dhr. Paul Van
den Bussche, directeur van de Vlaamse
Televisie, in een spreekbeurt te Leuven
verklaard dat deze datum utopisch is en
dat het totaal onverantwoord zou zijn de
Vlaamse TV nog grotere improvisatieprestaties af te dwingen. Slechts met nieuwe studioruimte en met een vrijgemaakte
eigen realisatiestaf zou de B.R.T. er aan
kunnen denken op het einde van de voormiddag (namiddaguitzendingen zijn uitgesloten wegens de repetitietijd voor de gewone programma's) enkele uitzendingen
te realiseren voor de scholen. Schooltelevisie wordt nu eenmaal niet zo maar geimproviseerd! Het is trouwens niet zon-

der betekenis dat de reeds veel verder
gevorderde Nederlandse Commissie Televisie-Onderwijs, samengesteld uit vertegenwoordigers van de voornaamste Pedagogische Centra en van de N.T.S., die
al verschillende vergaderingen had gehouden en een uitgewerkte reeks van 16
proefuitzendingen voor het najaar 1960
had aangekondigd, intussen bij de concrete voorbereiding zoveel vertraging
heeft ondervonden, dat deze uitzendingen
nu waarschijnlijk pas in september 1961
zullen kunnen beginnen.
In België wordt ondertussen hier en
daar nog wel eens over het probleem gepraat, niet altijd diep beredeneerd, meestal zeer vaag. Ook in de resultaten van
een enquête: „De intellectuele kringen
tegenover Radio en Televisie", die Maurits Roelants in juni 1960 in opdracht van
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het Ministerie van Culturele Zaken hield,
kwam aldus de :Schooltelevisie ter sprake.
De antwoorden die hierop binnen kwamen, waren verre van eensluidend, noch
wat betreft de essentiële functie van de
televisie in dienst van de school, noch
over de praktische verwezenlijkbaarheid
( keuze van programma en zenduur) ,
noch omtrent de manier waarop deze
schooltelevisie moet geleid worden (de al
of niet bindende suggesties van onderwijsmensen aan de realisatie) . Terwijl
b.v. Prof. dr. A. Gerlo van de school-TV
verwacht dat zij echte lessen en betere
lessen zou geven, zonder evenwel de
schoolprogramma's te verzwaren, meent
Dr. M. Grijpdonck, dat school-TV moet
beginnen waar de school eindigt en datgene realiseren wat de school zelf niet
kan, dat bovendien school-TV uiteraard
geen aaneengeschakelde reeks van pro
gramma's kan invoeren, maar moet bedacht zijn op variatie, in navolging van
het leven. Volgens de eerste zou de ver
antwoordelijkheid van de uitzendingen
moeten liggen bij een commissie bestaande uit specialisten van de algemene methodiek, specialisten van de bijzondere
methodiek per vak en technici van de
TV, terwijl de tweede waarschuwt dat
voor de school-TV een commissie dodelijk is, indien zij zich bemoeit met de
realisatie.
Sommige inzenders zijn bijna principieel
tegen schooltelevisie gekant, omdat het
volgens hen onmogelijk is een oplossing
te vinden voor het probleem der coordir
natie: de meest schitterende TV-demonstratie over toepassingen van vloeibare
lucht kan slechts interessant zijn voor de
klassen, die dit hoofdstuk juist hebben
bestudeerd; en nooit zullen wij zover kor
men, dat wij kunnen zeggen: „Het is nu
21 maart, 10.30 u, in alle klassen van het
land wordt nu de troonsafstand van Keizer Karel uitgelegd". Terecht vestigt men
er ook de aandacht op dat niet alle „televisie-op-school" ipso facto „school-TV"
zal zijn. Indien men tijdens de lesuren
kijkt naar een boeiende TV-uitzending,
die echter geen rechtstreeks verband
houdt met het leerprogramma van dit trimester, dan zullen vele leerlingen ongetwijfeld liever die TV hebben dan een
,
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gewone les, maar toch zal deze uitzending
vrijwel nutteloos zijn geweest in het kader
van de schoolopleiding.
Nu wekt het wel bevreemding dat deze
theoretische opwerpingen betreffende mor
gelijkheid of onmogelijkheid en omtrent
de bruikbaarheid van TV-lessen in het
algemeen leerplan, schier nergens worden
getoetst aan de concrete oplossingen, die
b.v. in Frankrijk en Engeland na lange
ervaringen en experimenten toch voor zovele scholen een bevredigend resultaat
hebben opgeleverd. Wij hebben nu eenmaal het voordeel dat wij het programma
niet „ab ovo" hoeven aan te pakken! En
toch krijgt men de indruk dat wij in onze
besprekingen praktisch nooit rekening
houden met de vele buitenlandse publikar
ties over school-TV, noch met de jaarlijkse of trimestriële programmaboekjes
van B.B.C. of R.T.F., waartegenover dan
een reële stellingname mogelijk zou zijn.
Vorig jaar (Streven, juli 1960, pp. 939947) hebben wij er reeds op gewezen dat
het niet gemakkelijk zou zijn de schooltelevisie in te burgeren in ons onderwijs.
Wil de school-TV een werkelijkheid wor
den, dan is het hoog tijd dat men methodisch te werk gaat bij de voorbereiding.
Op de eerste plaats zouden de tegengestelde meningen van belangstellende des kundigen moeten worden geconfronteerd.
Ondertussen zou men de buitenlandse experimenten aandachtig moeten blijven
volgen en hun verworven ervaringen
grondig bestuderen en bekend maken.
Daarna zouden onderwijsmensen de hoof
den bij elkaar moeten steken om te onderzoeken welke onderwerpen en welke uren
voor de verschillende schoolnetten bruik
baar kunnen zijn. Tenslotte moet nog gedurende jaren een systematische voorlich.tingsr en propagandapolitiek betreffende
de pedagogische bruikbaarheid van de
school-TV consequent worden doorgen
voerd in de schoolkringen zelf. Zolang
dit alles niet gebeurt, staan wij met de
Belgische Schooltelevisie nog nergens.
A. Cauwelier S.J.

-

Bouwen, Wonen en Cultuur
Van de internationale, specifiek hedendaagse vraagstukken in de woningarchi-

tectuur — het conflict tussen ambachtelijkheid en industrialiseringstendensen, de
stedebouwkundige saneringen, de spanningen tussen individu en onafwendbare
collectivisering, e.d.m. — blijft ook België
niet verschoond, maar het wekt de indruk
dat deze problematiek nergens zo stroef
en complex iedere welwillende benadering
bij voorbaat aan het wankelen brengt.
Een behoorlijk aantal van onze nationale
ondeugden blijkt precies zijn vruchtbaarste teeltbodem in de sector van het bouwen en wonen te zoeken (en te vinden) .
en samen met de moeilijkheden sui generis vormt dit feit de debetzijde welke de
zonnigste waarnemer die er te lang op zit
te staren, zwartgallig kan maken.
Op een conferentie, Bouwen, Wonen
en Cultuur, die in november jl. te Antwerpen, op initiatief van de StichtingLodewijk de Raet, plaats vond, werd, met
een moed en een energie die men verbazend mag noemen, aandacht aan dit sombere tafereel besteed. Drie ,,speciale" dagen waren daarvoor gereserveerd: een
feestdag, een zaterdag en een zondag, --alsof men daardoor de bereidheid tot zelfverloochening (en collectieve zelfbeschuldiging) nog eens extra wilde onderlijnen.
Ongeveer honderdvijftig deelnemers architecten, ontwerpers, sociale werkers,
leerkrachten, verantwoordelijken uit produktie- en bouwbedrijven en studenten -hebben de zes á zeven Nederlandse en
Vlaamse voordrachthouders vlijtig geholpen om, in de vorm van monologen en
veelal pittige, soms hartstochtelijke discussies, al de wantoestanden, bedenkelijke
geplogenheden, onbekwaamheden en tekortkomingen aaneen te weven tot een
ontzettend groot, groezelig tapijtwerk,
waarover we nu eens eindelijk met de
vuile voeten moeten gaan marcheren.
Door de schering „woningbouw is een
belangrijke exponent van de cultuur ener
natie" werden onder meer de volgende
inslagdraden geworpen: Bij de meerderheid der bevolking valt nog geen spoor
van zuiver bewustzijn voor bouwen en
wonen te bekennen. Een kleine, groeiende
avant-garde bezit dit bewustzijn, doch het
schijnt soms te willen verschrompelen tot
een gevaarlijk hobbyisme of steriel estheticisme. Met onze circa zevenduizend ge-
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diplomeerde, wettelijk erkende en „beschermde" architecten zijn we iets té goed
bediend: het getal vertoont glimpjes van
persiflage, de titel lijdt aan inflatiekoorts.
Van standing, waardigheid en gezag heeft
het architectenberoep in België, grosso
modo bekeken, minder last dan van een
handigheid waardoor het hele vak in een
stugge malaise wordt gehouden: de commissielonen op materialen e.d. Om déze
maar om nog tal van andere redenen is
het vertrouwen van „het publiek" in de
bouwmeester, eufemistisch gezeid, vrij
zwak. Tot die andere redenen behoren
o.m.: 1. het feit dat zowel insiders als
outsiders een steeds verzwakkend begrip
aan de dag leggen voor de gewichtige
schakering bouwkunde- bouwkunst; 2. het
wettelijk verbod te bouwen zonder een
door een architect opgemaakt en gesigneerd plan én het publieke geheim dat de
architectenhandtekening heel vaak, niet
alleen door gewiekste aannemers, tegen
de schappelijkste der prijzen kan gekocht
worden; 3. het twijfelachtig vakmanschap
van zeer vele bouwmeesters, dat doorgaans verontrustend onthuld wordt doordat zij zich dilettantisch verkijken op één
of meer hunner hulpdisciplines en van het
wezenlijk architectonische in hun taak
niet overtuigd blijken.
Er is echter méér. Grond- en immóbiliënspeculatie kent in België nog maar
één refrein: „après nous le déluge". Exploitanten van villa-domeinen en appartementsgebouwen spreiden een-commerciële
virtuositeit ten toon die men zou bewonderen als ze niet zo hemeltergend a-sociaal
was en niet zo koelbloedig alle planologische initiatieven en verantwoorde woningpolitiek in de verdrukking zou brengen. In het land waar wetten zonder
sancties geen zin „mogen" hebben, kent
men bouwwetten mét sancties maar soms
zonder budget om er, in geval van noodzaak, gevolg aan te kunnen geven. De
premiewoningbouw, uit nobel wetgeversidealisme geboren, blijkt door de wetgeving zelf van meet af in een architecturale en sociale absurditeit te zijn gedrongen. In talrijke bij de kwestie betrokken
overheidsdiensten wordt het laatste woord
gesproken door ambtenaren die geen
flauw vermoeden hebben van de levende,
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„administratief ongrijpbare" werkelijkheid
der architectuur.
Ten slotte gaat zeker „het publiek"
niet vrij uit, niet alleen omdat het zijn
wetgevers en overheidslichamen „ver
dient", maar nog meer omdat het de nationale solidariteit ondergeschikt maakt
aan fanatiek individualisme, omdat het
sentimentele banaliteit verwart met gevoel voor traditie en streekverbondenheid
en — omdat zowel de economisch zéér
zwakken als de economisch verdachtsterken zich bij voorkeur tooien in de
talaar van de nouveau-riche. Onthoudt
men daarbij dat ook de architectuuropleiding r met haar verblinde programmaoverlading en haar gebrek aan ethische
kracht en meditatieve wijsheid — tijdens
deze conferentie giftige pijlen in ontvangst moest nemen, dan is het duidelijk
dat hier drie, dagen lang hartig van de
lever werd áf gesproken.
En toch hing er geen sfeer van negativisme over dit samenzijn, ~ net dát was
hartversterkend. Iedere kritische noot had
haar positieve nagalm; menige aanklacht,
vervuld van diepe bekommernis om het
kostbare goed van de huisvesting en haar
„stijl", ging gepaard met ernstige suggesties van oplossingen of verbeteringen.
Meer dan één deelnemer is bovendien getroffen geworden door de éénlijnigheid
van denken welke dit „pluralistisch" gezelschap met zijn evidente levensbeschouwelijke verschillen en nuances als een
hecht blok van bereidheid en verdiept inzicht deed voorkomen. Dit kreeg op een
gegeven ogenblik zelfs een aandoenlijk
accent toen een architect, bekend om zijn
„linkse" oriëntatie, en een economist ... .
in monnikspij, hier elkander voor het eerst
ontmoetend, na een korte gedachtenwisseling zakelijk én spontaan aan elkaars visie hulde brachten en tot de slotsom kwamen dat zij elkaar nodig hebben. Eenzelfde geest kon men waarnemen uit een socialistisch vertoog dat voor rehabilitatie
der religieuze waarden in de stedebouw
pleitte en uit de taal van katholieke sprekers waarin het begrip „socialisering" zijn
boemansklank was kwijtgeraakt en een
doorleefd streven vertolkte.
Alleen al om zulke ervaringen zou men
dit congres geslaagd kunnen noemen.
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Doch in laatste instantie mogen we er
voldaan over zijn omdat het in zijn besluiten niet alleen om reële maatregelen
heeft gevraagd, maar ook om het Bergsoniaanse „élan vital" en „supplément de
force" voor de menselijke ziel, zonder
welk de architectuur het niet langer meer
stellen kán. Dé noodkreet van vandaag,
stellig voor wat de Belgische stand van

zaken betreft, luidt ongetwijfeld: behoudens toenemende technische bekwaamheid, meer ethiek in de bouwkunst, meer
wáre liefde voor de mens wiens tijdelijk
lot „te wonen" geen substantiële waarde
kan worden zonder zin voor betrekkelijkheid en zonder de transcendentale dimen.
sie.
K.-N. Elno

Boekbespreking
GODSDIENST
BUSSCHE, H. Van den, Het boek der
werken, verklaring van Johannes 5-12
(Woord en Beleving. Het vierde Evange^lie, 2) . ^- Lannoo, Tielt , 1960, 280 pp.,

ing. Fr. 80, geb. Fr. 105.
Hiermede zijn, van de hand van Prof. Van
den Bussche, reeds drie van de vier delen
verschenen, die samen een volledige commentaar op het Joannesevangelie zullen
uitmaken. Schr. heeft in dit deel zijn aandacht in hoofdzaak gewijd aan jo. 5~10.
Nadat S. Jan Jesus als de verwachte Messias heeft laten optreden (cfr. Jo. 1-4) ,
stelt hij Hem in deze hoofdstukken voor
als de Mensenzoon, als de eindtijdrechter
die vanwege de Vader het eeuwig leven
komt aanbieden, maar zijn toehoorders

wordt uitgesproken over het ongeloof van
de Joden. Het boek wil ten behoeve van
priesters, religieuzen en ontwikkelde leken
een vernieuwende exegese van S. Jan bie
den. De gedrongen stijl vergt soms van de
lezer een intense aandacht; sommige filosofische uitweidingen veronderstellen een
zekere vertrouwdheid met de Griekse
grondtekst. Maar moeten we schrijver
hiervan een verwijt maken? Hier wordt
ons degelijke, vernieuwende exegese geboden: het is dan ook onze vurige wens
dat we spoedig kennis mogen nemen van
het vierde en laatste deel (jo. 18-21) van
dit geslaagde werk. J. M. Tison
-

BOERWINKEL, F., Kerk en cultuur in

meteen plaatst voor de definitieve keuze:

deze tijd (Kerk en Wereldreeks) . — Boekencentrum N.V., Den Haag, 1958, 131
pp., f 6.50.

aanvaarding of verwerping. Terwijl Jesus
naar zijn uur schrijdt, d.i. zijn heerlijk~
heidsopenbaring als Rechter, tekent zich
de verblinding van de Joden tegenover de
gave Gods duidelijker af. Wij zouden
vooral twee verdiensten van het werk willen toelichten. Vooreerst wil deze commentaar S. Jan verklaren door S. Jan.
Geen opeenstapeling van wetenswaardigheden en exegetische spitsvondigheden,
maar de teksten laten echoën binnen de
brede Boodschap van Evangelie en Brieven, om ze zo hun volledige religieuze en
theologische geladenheid te geven. Maar
vooral dan, schr. introduceert ons in de
structuur van het Evangelie. Jo. 5-12 is
geen aaneenschakeling van op zichzelf
staande verhalen en redevoeringen; neen,
hier wordt, onder toenemende dramatische
spanning, het proces van de Joden tegen
Jesus gevoerd, een proces waarin de rollen
in feite worden omgekeerd en het vonnis

Het gaat in dit helder en eenvoudig geschreven werkje om de juiste kijk op de
verhouding kerk en cultuur, met de bijbedoeling, dat de verschillende hoofdstukken kunnen dienen als handleiding voor
gespreksgroepen. Cultuur wordt in een
zeer wijde zin genomen, ook de techniek
is inbegrepen. Dr. B. pleit voor een positieve houding van de christen t.o.v. deze
aarde, hoewel hij zich in zijn religieuze
bewogenheid goed bewust is, dat het „ja"
van de christen ook vaak een „neen" zal
moeten zijn. Kruis en verrijzenis behoren
tesamen, zou ook de katholieke theoloog
zeggen. Ook al zal een katholieke be~
schouwing anders genuanceerd worden en
op bepaalde punten (Kerkopvatting!)
sterk van S. verschillen, toch is dit boek
een uitstekende handleiding voor katho lieke groepen. Wij waren zeer verheugd
over de blz. gewijd aan Israël. Wij misten daarentegen in de literatuurlijst het
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standaardwerk over dit thema van Schni rer en b.v. het kortere boek van Scharp
over Europa. J. H. Nota
BEEX, H., De Psalmen. r Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen, 1960, 463 pp.,
f 7,50 tot f 11,50, 115 fr. en 175 fr.
Een zeer smaakvolle uitgave van de
Psalmen. De vertaler heeft een gelukkige
vorm gevonden, die ongeveer het midden
houdt tussen proza en „berijming". De
oude „berijmde" psalm bekoort de hedendaagse bidder niet meer wegens het
keurslijf, waarin het oorspronkelijk ge-dwongen werd. Beex kon zo de juiste zin
vasthouden en tevens enig zang- en zegrithme in zijn vertaling aanbrengen. Het
keurig verzorgde boekje is bedoeld voor
alle christelijke confessies.
P. van Alkemade
SCHNITZLER, Th. Meditatie onder de
heilige Mis, II, Roermond-Maaseik, Romen € Zonen, 1960, 12.5 x 19.5, 337 blz.,
ing. f 10,50, geb. f 11,75.
In dit deel behandelt de Schr. de Voormis, de Offerande en de Communie-ritus
met afsluitende gebeden, nadat hij in het
eerste deel uitvoerig heeft gesproken over
de Canon, die hier slechts kort wordt
vermeld. De grote verdienste van dit
werk ligt in het feit, dat hij de gegevens
der liturgiewetenschap zó heeft weten te
gebruiken, dat ze over het geheel echt een
meditatie is geworden. Zodoende wordt
de echte liturgische vroomheid voor velen toegankelijk gemaakt. Toch vindt men
ook veel informatie over de oorsprong
van verschillende riten en de betekenis

der teksten. Ten zeerste aanbevolen.
J. Mulders
PAULISSEN, O.F.M., J. H. J., Het leven
en de werken van Fulgentius Bottens
O.F.M. r Dekker & van de Vegt,
Utrecht-Nijmegen, 1959, VII en 382 pp.,
f 20.—.
De A. doctoreerde met deze studie in de
Nederlandse letteren aan de universiteit
van Nijmegen. In deel I wordt het leven
van Bottens gedetailleerd besproken. Deel
II geeft een inventarisatie van de werken,
met uitvoerige beschrijving van datum
van verschijnen en opgave van herdrukken. Deel III poogt de positie van Bottens
als mysticus en geestelijk schrijver te marc
keren in het geheel van de Nederlandse
mystiek. Volgens de A. mag men Bottens
beschouwen „als één van de laatsten en
tevens als de grootste vertegenwoordiger
van de Nederlandse mystiek vóór haar
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ernstige verval in de volgende eeuw" (p.
148) . Deel IV geeft een kritische uitgave
van bepaalde manuscripten van Bottens.
P. van Kol
De Bijbel over ... .
IERSEL, S.M.M., Drs. B. M. F. van, De
Bijbel over de levende God.
SCHELKLE, Prof. Dr. K. H.,De Bijbel
over Maria.
STIER, Prof. Dr. Fr., De Bijbel over de
heilsgeschiedenis.
HEUSCHEN, Mgr. Dr. J., De Bijbel over
Hemelvaart.
J. J. Romen Zonen, Roermond, Maaseik, 1960.
Romen & Zonen te Roermond geven een
serie theologische werkjes uit van ongeveer een 100 pagina's, werkjes van uitstekend gehalte, waarin telkens door een
kundig theoloog het onderwerp vanuit de
Bijbel belicht wordt. Allereerst voor priesters, doch ook voor leken zijn het voortreffelijke monografieën, die niet alleen
theologisch instructief zijn, maar evenzeer
als geestelijke lectuur dienst kunnen doen.
Sommige zijn vertalingen, andere zijn
door Nederlanders geschreven. Het is
„Bijbelse" theologie bij uitstek.
P. van Alkemade
MAYER, Rudolf en Joseph REUSS,
Dodezeerollen en bijbel. , Vert. A. van
den Born, Romen en Zn., Roermond,
Maaseik, 1960, 244 blz., f 12,50 en BFr.
205 en 230.
Twee exegeten uit Regensburg hebben

een aantal voordrachten over dit onderwerp tot een prettig leesbaar boek omgewerkt. Voor allen die in de heilige
schrift geïnteresseerd zijn, is het een betrouwbare inleiding tot een terrein dat
van groot belang kan worden voor de
bijbelstudie. Men krijgt ook enigszins een
beeld van de Qumrangeschriften zelf omdat de auteurs veel eruit citeren. Verder
verhelen zij niet dat de huidige wetenschappelijke resultaten slechts een voorlopig karakter kunnen hebben. Misschien
wordt er een te sterke nadruk -gelegd op
de tegenstelling tussen de leer van het
o.t. en die van de Qumrangemeenschap
(dualisme, zondigheid van de menselijke
natuur, messianisme) . Dit is meer een
verschil tussen de interpretatie die het
n.t. van het o.t. geeft en de Qumranleer,
Sommige leerstellingen liggen in het o.t.
niet zo duidelijk omschreven: er waren
meerdere ontwikkelingen mogelijk, aige-
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zien van het feit dat de ontwikkeling
naar het n.t. als openbaring de autentieke is. W. Beuken
CORWIN, Virginia, St. Ignatius and
Christianity in Antioch (Yale Publications in Religion, 1). r Yale University
Press, New Haven, 1960, XIV-293 pp.,
$ 5.00.
Het ontbrak ons geenszins aan studies
over bepaalde aspecten van het leven en
de leer van de H. Ignatius, getuige de uitvoerige doch lang niet volledige aangege
ven bibliografie. Doch een samenvattend
werk was noodzakelijk, vooral daar illustrerend materiaal uit de Dode Zee-rollen
in het antiocheens milieu geintegreerd kon
worden. Door toevoeging van deze nieuwe elementen en niet altijd kritisch gebruik van reeds bestaande werken geeft
schrijfster ons een volledig inzicht in en
een systematische analyse van de persoon
en de brieven (deel I) , de theologie (II)
en de spiritualiteit (III) van Ignatius van
Antiochië. Ofschoon het moeilijk is deze
doorwrochte studie juist te beoordelen,
menen wij dat de waarde ervan gelegen is
in de persoonlijke, merkwaardige ontleding
van de brieven. Wanneer schr. de tekst
zelf ontleedt zonder terug te grijpen op
allerlei stelsels, waarvan de „primitieve"
leer van Ignatius totaal wars is, is haar
uitleg juist, diep en verrijkend. Bij haar
verklaring van de ignatiaanse leer over
de incarnatie, openbaring, verlossing, sacramenten en kerk komt niet alleen de gehele theologische structuur naar voren,
doch ook talrijke suggestieve aspecten,
daar zij de brieven grondig kent. In het
derde deel, waar schr. de „mystiek" van
Ignatius (leven met God, vereniging met
God, navolging) harmonisch uitbeeldt, is
zij het meest onafhankelijk en daarom
zuiverder afgestemd op de leer van Ignatius. Deze positieve aanwinst zou zo veel
mogelijk onderscheiden moeten worden
van enige psychologische, historische en
godsdienstige tendenzen, welke haar oorspronkelijke visie verwarren. De sleutel
van deze instelling vinden wij reeds in het
eerste gedeelte, waarin het karakter en de
inzet van Ignatius benaderd en het profaan en religieus milieu van Antiochië be
wordt. Volgens schr. is Ignatius
bevangen door een ziekelijke angst voor
zijn onstandvastigheid: te Antiochië bestaat een zeer sterke tegenstelling tussen
de esseense richting en die der doceten.
Daar Ignatius „gnostisch" denkt en geen
zuiver omschreven geloofsbelijdenis heeft,
zweeft hij tussen deze tendenzen in: zijn

beschrijving van de hiërarchische structuur is dan ook eerder een ideaal dan een
bestaande werkelijkheid. Verleid door een
wetenschappelijke vorming meent schrijfster ook steeds te moeten verwijzen naar
filosofische systemen, gnostische documenten en zelfs naar mythologische interpretaties, welke zij gedeeltelijk aanneemt,
gedeeltelijk verwerpt. Wanneer schr. derhalve Ignatius verwijt dat hij uit verschillende bronnen put en daardoor geen volledige geloofsbelijdenis opbouwt en zijn
opvolgers veel moeilijkheden bezorgt,
zouden wij geneigd zijn te zeggen dat dit
bezwaar wellicht in haar werk zelf ligt.
Het is jammer dat schr. geen afstand heeft
kunnen nemen van verouderde theorieën:
de brieven van Ignatius moeten van bin
nen uit begrepen en in hun geest genomen
worden. Het portret zelf, met frisse kleuren geschilderd, is inspirerend en waardevol: de omlijsting doet het echter niet zuiver uitkomen. Een degelijke studie, welke
vele werken vervangt. Olaf Hendriks
ANDRAE, Tor, Islamische Mystiker,
deutsch von Helmhart Kanus-Crede.
Kohlhammer-Verlag, Stuttgart, 1960, 157
pp., D.M. 3.60.
Het zou altijd nog een buitengewoon belangrijk object van studie zijn, om te onderzoeken in hoeverre de arabische mystiek een schakel is geweest tussen die van
de patristische tijd en die der Middeleeuwen. Het is nu eenmaal een feit, dat men
in dit geval voor een lacune staat van
honderden jaren en men vraagt zich terecht af: wat is de schakel geweest die de
ineens zich in hoge vormen voordoende
middeleeuwse mystiek aan die der alexandrijnse vaders b.v. verbindt. Zouden de
Arabieren die o.a. op het gebied der wiskunde, medicijnen enz. zoveel ouds hebben overgeleverd, ook hier niet heilzaam
gewerkt hebben? De grote moeilijkheid
voor deze studie is, dat altijd nog betrekkelijk weinig geleerden het arabisch machtig zijn. En daarom is iedere vertaling en
bewerking in een meer toegankelijke taal
toe te juichen. Tor Andrae is tot aan zijn
dood bisschop van Uppsala geweest, die
zich jaren lang met de arabische mystiek
heeft bezig gehouden. In dit boekje heeft
hij verschillende belangrijke teksten die
hij aan de sufieten ontleend heeft, gebundeld onder de volgende onderwerpen: Islam en het christendom, het scetendom,
eenzaamheid en gemeenschap (de vrome
in de wereld) , het inwendige leven, God
de Ene, Godsvertrouwen en Godsliefde.
P. Grootens
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CORBISHLEY, S.J., Thoms, Religion is
reasonable. ~ London, Burns and Oates,
1960, 124 pp., 16 s.
De auteur, jarenlang Master van Campion Hall, Oxford, blijkt in staat de traditie van Ronald Knox voort te zetten:
hij is eenmeester in de korte, niet te
moeilijke, toch wel diepgaande, vooral
methumor doorweven speech. Op verschillende onderwerpen wordt even een
felle lichtstraal gericht: vrije wil, morele
wet, openbaring, Inkarnatie, heil buiten
de Kerk, Drieëenheid etc. De aanpak van
de problemen is vooral intellectueel, en
het boek is daarom bestemd voor meer
ontwikkelden, met name diegenen die een
oplossing zoeken voor rationele moeilijkheden in de katholieke leer. Op elegante
wijze weet Corbishley telkensweer iets
oorspronkelijks te zeggen, al zal zijn uitleg niet iedereen bevredigen. E. Bolsius
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weergave van teksten over Maria. Het
boek dwingt door zijn opzet, inhoud, formaat, bladspiegel en illustraties de lezer
om het met piëteit ter hand te nemen: in
die zin is het boek de Moeder Gods
waardig. W. Peters

DENNISTON, R., Part-time Priests? —
Skeffinton, London, 1960, 150 pp., 16 sh.
De Engelse Staatskerk kampt sinds jaren
met een ernstig tekort aan geestelijken.
Om in deze nood enigszins te voorzien is
de mogelijkheid van part-time priests, van
prêtres-ouvriers, in discussie gesteld. In
een achttiental opstellen worden verschillende kanten van theologische, praktische
en financiële aard bekeken, terwijl ook
aandacht geschonken is aan de oplossing
in andere kerkgenootschappen. Deze verzameling opstellen is voor de katholiek
niet zonder interesse, omdat onderliggende problemen ook in de Katholieke Kerk
worden gevonden. Ofschoon de studies

KONG, Hans, Konzil und Wiedervereinigung. Erneuerung als Ruf in die Einheit.
Herder, Wien, Freiburg, Basel, 1960,
250 pp., S. 85.
Uit de pauselijke documenten over het
komende Algemeen Concilie kan worden
opgemaakt, dat als voornaamste opgave
wordt beschouwd: innerlijke en uiterlijke
vernieuwing van de Kerk als voorbereiding van een mogelijke hereniging met de
afgescheiden kerken in de toekomst. Uitgaande van dit gegeven spreekt Küng
achtereenvolgens over: de noodzaak van
een dergelijke vernieuwing (zeer interessante suggesties in verband met de huidige situatie!) , de wijze waarop een dergelijke vernieuwing tot stand kan komen
( bidden, maar ook gezonde en opbouwende kritiek uitoefenen) , hervormings~
pogingen in geschiedenis en tegenwoordig
kerkelijk leven. Vooral dit laatste deeltje
bevat zeer interessante gedachten over de
huidige verhouding tussen katholieken en
protestanten. Er liggen in theologie en
kerkelijk leven beslist mogelijkheden tot
wederzijdse toenadering, als wij uit liefde
tot Christus en de Kerk bepaalde heilige
huisjes willen afbreken. Küng is hier specialist en biedt suggesties, die een ernstige
overweging overwaard zijn. Het boek
wordt afgesloten met een hoofdstuk over

interessant en stimulerend zijn, zijn ze in

de stand van het oecumenisch gesprek.

zoverre teleurstellend dat men herhaaldelijk stoot op begrippen als priester, leek,
kerk, zending e.d., die in de discussie te
vaag blijven en nergens voldoende scherp
omschreven en afgebakend worden. Dit
geeft de gehele discussie een zekere steriliteit. W. Peters

Men moet niet meer van het komend
Concilie verwachten dan de huidige stand
van zaken toelaat. Een enorme stap vooruit betekent echter reeds een gezamenlijke
bezinning op het wezenlijke in de beleving van ons christendom. Wij zouden
lezing van dit boek bijzonder willen aanbevelen. Het komende Concilie gaat ons
allen aan. Küng helpt ons de meest wezenlijke opgave van dit Concilie te verstaan. Men kan zich geen betere leidsman
in deze aangelegenheid wensen.
S. Trooster

DANIEL-ROPS, Henri, The Book of
Mary. --- The World's Work, Kings~
wood, 1960, 223 pp., geïll., 25 sh.
Op rustige wijze wordt in dit nog al
royaal uitgegeven boek bijéén gezet hetgeen over Maria bekend is, vooral natuurlijk uit de H. Schrift en de vroegste
verering. Apokriefe bronnen worden be
handeld, alsook de voornaamste verschijningen in de loop der eeuwen, en met een
enkel woord wordt gesproken over Maria
in de leer en het devotieleven van de
Kerk. Bijna de helft van het boek wordt
in beslag genomen door de letterlijke

On The Authority of the Bible. — S.P.
C.K., London, 1960, 96 pp., 816.
Vijf Anglikaanse theologen behandelen
een bepaald aspect van het gezag dat de
Bijbel moet worden toegekend. Ter sprake komen dan begrippen als openbaring,
inspiratie, traditie. Doorgaans nemen deze
geleerden een typische middenpositie in
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in de Staatskerk. Waar de opvatting van
de Katholieke Kerk in het geding komt,
treedt duidelijk het eerlijke pogen naar
voren om deze opvatting te begrijpen en
juist weer te geven; hetgeen niet wegneemt dat een enkele keer dit pogen niet
geheel succesvol is geweest. De studies
zijn voornamelijk afgestemd op de vak~
man of de theologische student.
W. Peters
FAUPIN, J., La Mission de France. Histoire et Institution. — Casterrnan, Doornik-Parijs, 1960, 235 pp., F. 90.
Dit canonisch werk geeft een rustig objectief exposé van de gebeurtenissen die
aanleiding waren tot het stichten van de
Prelatuur van Pontigny en commenteert de
Apostolische Constitutie van Pius XII die
aan de ,,Mission de France" haar eigen
kerkrechterlijke statuut gaf. Het boek
leest vlot en is ook de leken warm aanbevolen. Het brengt veel interessant
materiaal bijeen en laat zien hoe dit
initiatief tot stand kwam als stichting van
het Frans Episcopaat, en een eerste
vooruitstrevende poging van supradio
cesane samenwerking is die het priestertekort van bepaalde bisdommen wil verhelpen en tevens een meer gespecialiseerr
de vorming van de clerus voorbereidt.
Bijzonder leerrijk is de toepassing van
het kloosterrecht met de voordelen van
een locale exemptie op een zo modern
experiment. J. Beyer
COLSON, J., Fonction diaconale aug
origines de 1'Eglise (Textes et Etudes
Théologiques) . — Desclée de Brouwer,
Brugge, 1960, 152 pp., ing. F. 90.
Het diaconaat wordt druk besproken.
Zijn herstel als een zelfstandige kerke
lijke functie wordt om pastorale redenen
door velen -gewenst, bijzonder in de
missielanden en in Zuid-Amerika. Hiervoor beroept men zich gemakkelijk op
vroegere toestanden zonder voldoende
geschiedenis en dogma te onderscheiden.
Het probleem kan zeker historisch onderzocht worden. Colson beperkt zijn onderzoek tot de twee eerste eeuwen. Men kan
het ook dogmatisch bestuderen, zich
vooral beroepen op een theologische syn,these en op de uitspraken van het kern
kelijk gezag. Dan komt men voor verschillende theologische posities te staan.
Hieruit blijkt hoe delicaat -deze materie
is. Wie nu dit boek leest, zal spoedig
bemerken hoe de 'theologische positie de
historische interpretatie verwringt. Diakens en diakonessen vormden een eigen

orde. Volstaat het te zeggen dat het
tweede „louter ecclesiaal" is, of moet
men niet de historische feiten zo goed
mogelijk in hun eigen tijd terugplaatsen?
Alles wordt te veel beïnvloed door de
latere theologische sytematisatie. Daarom
geeft o.i. dit werk geen juist beeld van
-de diaconale functies in de twee eerste
eeuwen van de Kerk. J. Beyer
PAILLARD, Jean, Vier Evangelisten.
Vier Welten. Vert. uit het Zweeds door
Rita Oehquist. ---Verlag Josef KnechtCarolusdruckerei, Frankfurt am Main,
1960, 196 pp.

In zijn inleidingbetoogt schr. — een
Frans Dominikaan, werkzaam in Finland
r dat wij de evangelisten te weinig durven benaderen als echte auteurs, als zelfstandig denkende mensen. Kennis van
-hun eigen aard en van de concrete bedoelingen van hun werk is nochtans
onontbeerlijk voor een juist begrip van
hun boodschap. In vier vlot geschreven
hoofdstukken typeert Paillard de evange
listen, hun persoon en hun milieu, en
ontleedt hij -de eigen kenmerken van elk
evangelie. In deze ontleding .heeft hij
verbazend veel detailverschillen verwerkt. Als met zoveel penseeltrekken
worden daarmee ' vier duidelijk onderscheiden portretten geschilderd. En nergens heeft men hierbij de indruk dat schr.
de waarheid geweld aandoet. In zijn
onderhoudend boek vindt hij bovendien
de gelegenheid ons in te leiden in meer
technische vragen, als literair genre en
synoptische kwestie. H. Hendrickx
LITTELL, F. H. en WALZ, H. H.,
Weltkirchenlexikon, — Kreuz-Verlag,
Stuttgart, 1960, 1760 kol., rijk -geïll., geb.
DM. 58.
In opdracht van de „Deutsche Evangelische Kirchentag" verzorgden de Amerikaan F. H. Littell en H. H. Walz, secretaris van de Kirchentag, de uitgave van
wat zij noemden „ein Handbuch der
Oekumene". De imposante lijst der
425 medewerkers uit alle delen van de
wereld is op zich al een schoon getuigenis van oecumenische verbondenheid
(zelfs katholieken als Th. Sartory e.a.
werkten mee) . Het boek wil zowel de
gelovige protestanten als de zoekenden
van alle gezindten tot wegwijzer dienen
in de problemen omtrent de eenwording
der verbrokkelde kerken. Een katholieke
lezer is natuurlijk dubbel geïnteresseerd
bij dit verschijnen. Daar het éne leer-gezag de protestanten ontbreekt, is dit
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boek voor hem een soort syllabus van
wat een aantal representatieve protestanten, alle onderlinge verschillen ten
spijt, enigszins onder elkaar gemeen hebben en als zodanig aanvaarden. Daarenboven leren talrijke trefwoorden hem wat
de niet-katholieke christenen zoal over
het Rooms-Katholicisme denken. In zijn
eerste verwachting wordt de lezer teleurgesteld -- wat ook niet anders kan ~,
daar de onderlinge verscheidenheid tus
sen de protestantse kerken zelfs de meest
vage algemene geloofsgenoten dubieus
maakt. De relatief grote eenheid in leerstellige vragen, die het werk niettegenstaande alles toch nog biedt, is eerder
aan het feit der overwegend Duitse
medewerking dan aan het oecumenische
aspect der uitgave te danken. Verder
vindt men vooral positieve informatie,
inzonderheid over de oecumenische beweging, zonder dogmatische stellingnamen. Juist dit tekort aan dogmatiek
hindert het meest in dit overigens zeer
waardevolle werk, en men mag verhopen dat in een tweede uitgave hierin
verholpen wordt door ook de „gevaarlijke" punten in open dialoog sine ira et
studio te behandelen. Nu immers krijgt
men wel inzicht in het lichaam van de
oecumenische beweging, doch te weinig
in de ziel, ervan, met haar noodzakelijke
spanningen. Het beeld echter van het
katholicisme is vrij getrouw weergegeven, weer hoofdzakelijk wat de structuren, niet wat de leer betreft. Zo getuigen de trefwoorden Inquisition, Mariologie, Bücherzensur, Missionsenzykliken,
Papsttum van grote historische objectivi-

teit. Dikwijls ook wordt Pius XII met
grote eerbied geciteerd. Het artikel over
het dogma, van de Maria-ten-Hemelopneming — voor protestanten een der
grootste struikelblokken r is met uiterste
kiesheid geschreven. Toch zijn er uitzonder'ingen een objectieve studie van de
katholieke sacramentologie schijnt nog
te ontbreken en de oude achterdocht
tegenover de Jezuïeten is nog niet verdwenen (zoals b.v. in Mönchtum, col.
970 en Jesuitenorden, col. 626) .
J. Kerkhofs
MOELLER, Ch., Littérature du XXe
siècle et christianisme, IV: L'espérance en
Dieu notre Père. , Casterman, Doornik,
1960, 517 pp., ing. F. 135.
Na Espoir des hommes (dl. III) volgt
thans „de hoop op de Vader". Van de
onrust en eenzaamheid van de menselijke
verwachting naar -de sereniteit en vervul-
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ling van de hoop, moeilijkste en zeldzaamste deugd in deze tijd. Wordt beha deld: Anne Frank,Miguel de Unamuno, Gabriel Marcel, Charles du Bos,
Fritz Hochwâlder -en Charles Péguy.
M.'s werk heeft reeds zijn gevestigde
faam. Hij bestudeert de grote literaire getuigenissen van deze eeuw naar de geestelijke boodschap die ze bevatten, hun
betekenis voor hetlevende christendom
in hun verwerping of aanvaarding ervan,
hun uiteenzetting of verwantschap ermee. Oordeel, kennis, wijsgerig en theologisch inzicht maken het de S. mogelijk,
de werken niet van buiten uit te meten
aan de maatstaf van een christelijke
levensbeschouwing, maar hun geestelijke
waarden van binnen uit te ontvouwen.
Niet in de stijl van het bondige, concluderende essay, maar met voorlegging van
het materiaal, teksten en getuigenissen
ter staving; zo kan men onder de lezing
zelf deze teksten appreciëren en tegen
elkaar afwegen, zonder de werken van
de schrijvers te moeten gaan opslaan.
De getuigen van deze bundel zijn natuurlijk ongelijk, èn naar literaire waarde
èn naar het geestelijke peil waarop ze
zich bewegen. Zijn Frank en Hochwâlder thans populair, de anderen veronderstellen een intellectueel gevormde lezer,
doch zullen de eersten wel overleven.
Frank's Dagboek is een pakkend document van deze tijd: behoort het echter tot
de literatuur? Een andere moeilijkheid
voor de S., en meteen voor de lezer:
typisch voor onze eeuw zijn Unamuno
en Marcel niet alleen schrijvers van liter
raire werken, maar van zuiver wijsgerige.
Kan men deze ignoreren in een studie
over de geestelijke inhoud van hun literair werk? Vandaar dat de noodzakelijke
betrekking van een minimum aan wijsgerige uiteenzetting in -deze essays bij de
lezer ook wat meer dan letterkundige belangstelling en vorming veronderstelt.
De langere opstellen over Unamuno,
Marcel en Du Bos zijn buitengewoon. r
Hoewel men bezwaarlijk van een evenwichtig overzicht van de grote wereldletterkunde kan spreken, is het toch verheugend, dat in een waardevol Frans
werk een venster open blijft voor andere
culturen. J. Dax
,

PLOTZKE, O.P., Urban, Bergpredigt,
Von der Freiheit des christlichen Lebens.
r Josef Knecht~Carolusdruckerei, Frankfurt am Main, 1960, 324 pp., D.M. 12,80.
De predikant van de Keulse Dom heeft
zijn mondelinge onderrichtingen in dit

396

BOEKBESPREKING

boek verwerkt, niet met de wetenschappelijke zorg van een exegeet, maar met de
bedoeling aan zijn tijdgenoten een bezinning over de christelijke levenshouding
mee te delen, zoals die in de bergrede bij

Mt. 5-7 getekend wordt. Degelijke en mor
derne geestelijke lezing. J. De Roeck
LITERATUUR

zintuigelijke beleving mee bedoelt in
een sfeer, of op een plan van bovenzin
nelijkheid en irrealiteit ..., dan weet men
wat men er mee bedoelt" (p. 403-4).
— Men late zich niet afschrikken door
de zeer professorale stijl, die zelfs onbe
duidende details behandelt in dezelfde
zwaarwichtige, nauwelijks vooruitkomende en steeds plechtstatige zinnen als de

voornaamste geestelijke of literaire synr
theses. J. Dax

RUTTEN, Prof. Dr. M., Het Proza van
Karel van de Woestijne. Bibliothèque de
la Faculté de Philosophie et Lettres de
l'Université de Liège, fasc. CLIII. —
Société d'Edition „Les Belles Lettres",

Parijs, 1959, 760 pp., ing. F 330.
Na in vroegere werken v. d. W's lyriek
en zijn esthetische opvattingen te hebben
behandeld, wijdt Rutten -dit monumentaal werkt, vrucht van dertig jaar onderzoek, nu aan het scheppend proza. Ruttens oordeel, !dat ook dat van de dichter
zelf was, zal men wel onderschrijven:
VdW was veel groter als dichter dan
als prozaïst. De inferioriteit van zijn proza ligt in destijl: overladen, maniëris^
tisch, overdrijvend in al het vergankelijke van een mode, doch niet in de inhoud. Want dank zij deze studie zal het
voortaan wel onmogelijk zijn, de lyriek
te verklaren zonder met de „sleutels" van
het proza rekening te houden. Had het
boek over de lyriek het debat over het
religieus gehalte, ja over de „mystiek"
van VdW's poëzie opnieuw geopend, na

-deze studie zal het wel niet meer mogelijk zijn, het religieuze, de relatie tussen

mens en God, als de eigenlijke inhoud
van VdW's literaire schepping te ne-^
geren. De morele problematiek werd voor
deze dichter een obsessie in functie van
haar religieuze betekenis: hindernis of
hulp tot Godsvereniging. Wat men ook
denke over de mens, zijn werk behandelt
het Godsverlangen. De orthodoxie der
voorstelling vanwege een zo eigenwillige
leek, het tijdgebondene van zijn mysti.
sche neigingen en de zeer gemengde vormen die zij aannemen, het narcissisme in
zijn zondebesef, dit alles verdient nadere
beschouwing, doch komt op de tweede
plaats: de kern van dit werk is echter
religiositeit. Rutten schijnt echter nog terug te schrikken voor deze uiterste conclusie. Na in verband met de meeste
werken over mystiek in de eigenlijke zin
te hebben gesproken, schrijft hij ineens:
„mystiek is hier een zwaar woord, doch
als men er het opgenomen worden der

,

STOCK, R., Het Griekse drama en de
Westerse mens (Philosophica) . ~ Desclée de Brouwer, Brugge, 1959, 337 pp.,
ing. F. 125, geb. F. 150.
Onder een tamelijk misleidende titel biedt
ons de bekende classicus een ernstige,
nauwkeurige en (in verhouding tot de
omvang van het boek) volledige ontleding van de gedachteninhoud van de
bewaarde drama's van Aeschylus, Sophor
cles en Euripides. Elk der drie grote
tragici wordt afzonderlijk bestudeerd, en
wel op een wijze die aan de eigen aard
van zijn werk aangepast is. Euripides
krijgt een uitvoeriger behandeling dan
de andere twee, en terecht: niet alleen
beschikken we in zijn geval over een
overvloediger materiaal, maar ook brengen hem 'de beweeglijkheid van zijn geest
en de onrust van zijn temperament tot
het bespreken van velerlei ideeën, die
hem alle boeien, hoewel hij zich aan geen
enkele defitinief gewonnen geeft. De
delen over Aeschylus en Euripides lijken
ons beter geslaagd dan dat over Sophocles. De laatste is een zuiverder dramatisch artist, die meer op de uitbeelding
van het leven dan op de gedachtelijke
interpretatie ervan uit is. Hiermee raken
we wellicht een zwakke kant van dit
boek. Dr. Stock schijnt wel eens te
denken, dat de Atheense tragici zich tot
eerste doel stelden, door middel van hun
toneelstukken een bepaalde levensvisie
uit te werken, terwijl ze, naar onze opvatting, vóór alles op het oog hadden,
een jammerlijke gebeurtenis uit de sage
zo reëel en zo aangrijpend mogelijk voor
te stellen. Wel konden zij dit niet be
reiken zonder enige gedachte over wat de
kern van de levensrealiteit uitmaakt.
Maar deze gedachte hoefde bij hen niet
expliciet te wezen, nog veel minder door
de personages ooit onder woorden gebracht te worden; veeleer was ze dán het
krachtigst voor het drama bepalend,
wanneer ze impliciet en louter dynamisch
bleef. Dit synthetische aspect van het
kunstwerk, dat zich in de atmosfeer der
,
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stukken, in de aard van de situaties, in
het ritme van de actie, in het karakter
der personages openbaart, komt bij Dr.
Stock iets minder tot zijn recht dan de
analytisch geformuleerde ideeën. Ook
valt het te betreuren, dat, zoals in andere
werken van dezelfde auteur, taal en stijl
dikwijls onzuiver, slordig en kleurloos
zijn. Toch zal de lezer in deze goed gedocumenteerde studie een overvloed van
betrouwbare informatie en van evenwichtige beoordelingen vinden en aldus
een juister kijk krijgen op de inwendige
rijkdom van het Griekse drama.
E. de Strycker
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aangegeven; met kritische zin heeft de
tekstverzorger Florence gewikt en gewogen. Een degelijk stuk werk is dit nummer der Zwolse serie. Joh. Heesterbeek
MENS, Jan, Marleen. — Roman, Kosmos, Amsterdam, 1960, 220 pp., f 8,90.
Jan Mens is de uitbeelder van de Amsterdamse „kleine luyden". Zijn boeken
gaan erin en beleven herdrukken tot
boven het tiental. In ,,Marleen" beschrijft
hij het gezin van een heel klein ambte
naartje, die ervan droomt zijn dochter
later te laten studeren. Hij wil zelfs geen
meerdere kinderen om Marleen maar alle
kansen te geven, die intussen, opgegroeid,
eenvoudig dienstmeisje wordt. Het is
geen grote kunst wat Mens zijn lezers
biedt,doch het is aardig genrewerk, on-derhoudend, realistisch gevoelig, met de
nodige humor, „kleinburgerlijk" in de
beste zin van het woord. J. van Heugten
-

GHEORGHUI, C. Virgil, De Zweep. —
Vert. Uitgevers-Mij Pax, 's-Gravenhage,
1960, 213 pp., f 7,90.
„De Zweep" is weer een verhaal in de
bekende 'trant van de Roemeense schrij~
ver Gheorghui, een verhaal van mense
lijkheid tegenover blinde hebzucht en
hartstocht. Een Karpathendorpje wordt
het slachtoffer van de hebzucht der
machtigen onder het mom van vaderlandsliefde en bescherming tegen de
vijand. De bewoners worden geëvacueerd
en onderweg door vijandelijke bommenwerpers vernietigd. Gheorghui werkt zijn
verhalen niet psychologisch uit, maar
kerft ze als het ware met harde en
scherpe karakters uit in steen. Dit boek
mocht aanvankelijk in Frankrijk, waar
het geschreven werd, niet verschijnen.
De eer van Roemenië was ermee gemoeid. Een nawoord van de auteur
maakt duidelijk, waarom hij vroeger als

GALLICO, Paul, Mrs. Harris goes to
New York. ~ Michael Joseph, London,
1960, 190 pp., 10 sh. 6 d.
Een gekunstelde stijl en geforceerde humor slagen er niet in om Mrs. Harris als
een echte Londense werkvrouw tot leven
te brengen. Noch dragen vrij onwaarschijnlijke avonturen hiertoe bij. Het is
ons even ongenietbaar als Flowers [or
Mrs. Harris van de zelfde auteur (zie
Streven, maart 1959, p. 594) . W. Peters

1265-1865, Aan Cd. Busken-Huet. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Dr.
Jacob Smit. --- W. E. J. Tjeenk Willink,
Zwolle, 1960.
Voor studerenden in de Nederlandse Taal
en Letteren is deze uitgave, bezorgd door
Dr. J. Smit, een zeer „welgekomene";
verder is dit nummer der Zwolse drukken
en herdrukken wel voornamelijk bestemd
voor de „vaklieden". Of Potgieters grillig
gedicht nog door velen buiten genoemde
kringen zal gelezen worden, waag ik te
betwijfelen. De inleiding van de uitstekende Potgieter-kenner is van een bijzonder goed gehalte en verschaft klaarte en
helderheid voor de afgedrukte tekst. Niet
enkel de goede, ook de minder geslaagde

JAHN, H. H., Auswahl aus dem Werk,
herausg. von W. MUSCHG. --- Walter.
Verlag, Olten, 1959, 596 pp., D.M. 22,80.
Met H. H. Jahnn (1894-1959) verdween
de laatste vertegenwoordiger van het
Duitse expressionisme. In zijn drama's
(Pastor Ephraim Magnus, 1919; Die Krönung Richards III, 1921; Medea, 1926)
wordt hij geobsedeerd door het Wede
kindthema der sexualiteit. Zijn artistieke
en religieuze idealen sublimeert hij echter
in een mythisch getinte levensfilosofie, die
in zijn sleutelroman Perrudja (1929) een
schokkend levenscredo oplevert. Religieus
en menselijk een zonderling, thematisch
een imaginair ziener, artistiek een bezetene, verbaal een woesteling, compositorisch
een bewust warhoofd, wordt hij, zoals zo
vele anderen, vanaf 1933 naar de vergeethoek verwezen, waaruit hij eigenlijk nooit
opnieuw is opgedoken. Prof. W. Muschg,
die de al te sterk biografisch benaderde
herwaardering verzorgt, ziet in de roman
Fluss ohne Ll f er (1949-1950) Jahns meesterwerk: de structuur is hier helder en

passages in Potgieters oeuvre worden

overzichtelijk, de stijl is tot rust gekomen.

antifascist en nu als fascist wordt uit-

gekreten.

J. van Heugten

Zwolse drukken en herdrukken. E. J.
POTGIETER, Florence, den 14den Mei
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(Het boek heeft echter het nadeel, dat het
na T. Manns Doktor Faustus en Musils
Mann ohne Eigenschaften is geschreven,
zoals Perrudja na Joyce 's Ulysses) .
Muschg onderschat m.i. Jahns allerlaatste
comeback, het drama Chatterton (1955) ,
een nauwelijks gecamoufleerde autobiografie, waarin de accenten van levenshoop, ontgoocheling en nederlaag tot ongemeen tragische momenten voeren.
Muschg's interpretatie naar thema's, waarbij elk werk in fragmenten versnipperd
wordt, laat wel toe te oordelen over de
leitmotieven van deze intellectualistische
empiricus, maar verwaarloost de existentialistische problematiek van dit in overbegaafdheid verdronken genie voor te stellen als een wezenlijke top in de 20e-eeuwse wereldliteratuur. C. Tindemans

raire genres en bewegingen hun artikel,
evenals de nationale letterkunden. Het is
niet abnormaal, dat onder „Belgische Lit."
de Franstalige in ons land behandeld
wordt; bedenkelijker echter is de aan.vangszin van het artikel: „Seiner Sprache nach gehort das belg. Schrifttum
weitgehend zum frz. Kulturbereich". De
Vlaamse lett. wordt apart behandeld:
ware ze niet beter onder de Nederlandse
opgenomen en de Belg.-Franse onder
de Franse? De Oostenrijkse schrijvers,
evenals de Duits-Zwitserse vindt men
toch onder „Duitse letterkunde". Dit ia
echter slechts een technisch voorbehoud,
de behandeling van de Vlaamse lett. bv.
door J. Taels is uitstekend. , 76 goede
portretten verluchten dit zeer nuttige en

Lexikon der Weltliteratur im 20. Jahrhundert, 2. aufl. I: A.J. — Herder, Preiburg i/Br., 1960, 10 pp ., 1096 col.,
76 ill., inschr. DM 84 (pro Bd.) .
Het is altijd een hachelijke onderneming,
een fenomeen te behandelen, dat in volle
evolutie is. Toch heeft alwie zich voor
moderne letterkunde interesseert, vaak
genoeg behoefte -gevoeld aan een degelijk
naslagwerk. Het eerste deel van dit Lexikon is boven alle verwachting geslaagd:
zakelijke doch uitgebreide informatie,
rake karakterisering, ruime keuze, die
niettemin durft kiezen. Steekproeven ber
wijzen de betrouwbaarheid van de medewerkers en van hun bijdragen (bij deze
proeven misten we één belangrijk werk:
Sous les tentes de l'exil van Elskamp) .

HZMBERG, Hans, Kirschen für Rom.

Misschien is het niet vleiend voor andere

grote naties, maar de Duitse intellectuelen zijn de enigen die, zelf behorend
tot een groot volk, de literatuur èn de
kritiek van andere volken naar hun eigen
waarde kunnen schatten. Meer nog: de
enige onzekerheid van oordeel vindt men
in bijdragen over Duitse schrijvers; maar
zo krijgen wij tenslotte ook daardoor een
objectief beeld van de nog verwarde lite
raire toestand in Duitsland. De voornaamste schrijvers krijgen na een uitvoerig artikel ook nog een bloemlezing
van oordelen over hen, zoveel mogelijk

bruikbare lexikon. A. Deblaere

Theater der Empfindsamkeit. — M
V nchen, Mercator Verlag, 1959, 229 pp.
De raadselachtige ondertitel, die aan
deze drie uit luisterspelen bewerkte blijspelen wordt meegegeven, bevat de gemeenschappelijke springveer die de per-

sonages in beweging brengt. De hoofdpersoon wordt telkens in een bijzonder
gevoelig punt pijnlijk geraakt, verweert

zich met inzet van zijn hele persoonlijkheid, verwikkelt zich meer en meer in
een kluwen van voornamelijk situatieproblematiek, ziet tenslotte het doelloze van
zijn weerstand in en berust, een ervaring
rijker, een illusie armer. In Kirschen fik
Rom (1940) wil Lucullus zijn historische
faam als keukenheld onderschikken aan
de veldheerslauweren maar toch stapt hij
het laatste bedrijf uit en de geschiedenis
in als de Romein die Europa de kers leerde kennen. Die Chinesische Witwe
(1957) is een oosterse parafrase op het
Petroniusthema der Ephesische weduwe,
maar die het in speelse verbeelding en
puntige dialoog tegen Chr. Fry's versie
(A Phoenix too Frequent) moet afleg-^
gen. Zowel scenisch als dialogisch is
Hauptman a. D. (1953) het krachtigste,
waarin W. Voigt, na zijn Köpenickade
uit de gevangenis ontslagen, zich tot een
sociaal prediker ontpopt, met de verte-

in ;de oorspronkelijke tekst: Frans, Engels, Spaans worden in het origineel gegeven. Voor zover wij konden nagaan,
zijn ide bibliografieën goed verzorgd.
Problematische schrijvers, voor mislei
dende interpretaties vatbaar, worden bij
voorkeur door eminente katholieke critici
behandeld (b.v. Camus door Moeller).

demens. S. (geb. 1903) , blijkbaar een
Curt Goetz-adept, handhaaft zich uitstekend op een speelse, aangename hoogte,
levert vlot en fris spel, maar maakt het
een verwend theaterpubliek met een

Naast de auteurs krijgen ook de lite-

braaf happy-endje te veel naar de zin,

genwoordigers der bestaande orde en
wanorde slaags raakt en uiteindelijk re
signeert in zijn rol van verongelijkte me
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al zal de aandachtige toeschouwer nergens de bittere ondertoon ontgaan.
C. Tindemans

KUNST EN

DIGGELMANN, Walter M., Geschich.

RHEM , Walther, Europáische Romdichr

ten um Abel..-^ Benziger Verlag, Einsier
deln, 1960, 172 pp., S.Fr. 12,80.
De cirkelvormige doolhof, op de omslag
van deze roman getekend, is symbool van
het verhaal. In het leven ontmoeten wij
inderdaad gebeurtenissen die ons voor de
vraag stellen: hoe is het toch mogelijk dat
ik hier ben terechtgekomen? Na de vlucht
van zijn vrouw wordt ook Carl Joseph
Abel met deze vraag gekweld. Binnen enkele uren van een zaterdagavond pluist
hij zijn verleden na en ontsluiert geleidelijk het egoïsme van zijn bestaan: wat hij
steeds „der Wille zur Wahrheit" noemde, was niets anders dan een middel om
zijn boosheid te maskeren. De slotsom
luidt: „Alle haben nie verslanden dass ich
versucht habe, mit der Wahrheit eine
Mauer um mich herum auizubauen ....".
Als debuut is deze roman vrij goed geschreven: de invloed van Böll en de techniek van de Franse nouveau roman is
hier duidelijk te onderkennen.

M. De Wachter

Der Schriftsteller Heinrich Böll. — Kiepenheuer Witsch, Köln, 1959, 112 pp.,

D.M. 3.60.
Dit boekje is een heruitgave van losse
artikelen over de belangrijkste ideeën van
Böll. Het werd samengesteld door F. Melius. Het belicht Bölls opvattingen over
het bestaan van mens en kunstenaar, en

de belangrijke plaats van deemoed en geloof in zijn leven. In een uitvoerige bibli~
ografie worden werken van en over Böll
aangegeven. Voor universitairen en nadenkende lezers kan dit werk aanleiding
zijn tot een diepere bezinning op de moderne roman. Enkele teksten van Böll
over zichzelf en zijn werk verhogen de
aantrekkelijkheid van het boek.

CULTUUR
tung. ^_ Max Hüber Ver!., München,
2e herz. uitg., 270 pp., DM 15,80.
VAN ACKERE, Jules, Zingend Steen..-Keurreeks nr. 77, Davidsfonds, Leuven,
(1960) , 192 pp., 32 buitentekstpl., ingen.

84 F., geb. 114 F.
id., Wandelingen door de Italiaanse Renaissance. ~ Verhandel. K.V.H.U., jrg.
LIII, nr. 5, Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1959, 26 pp., ingen. 25 F.
Soms verschijnt dan toch nog een echt
Europees humanistisch boek! Prof.
Rehm's studie zal geen gevolg hebben
t.o.v. produktie of levensstandaard. Het
is waardevol op zichzelf. Rome heeft zijn
onvervangbare plaats in het westerse ber
wustzijn. Het is een enig fenomeen in de
geschiedenis, dat het begrip van een
enkele stad een zo uit contrasten opgebouwd totaalbeeld vormt van definitieve
ondergang en onsterfelijk leven. Vooral
voor de volkeren van het Noorden is
deze stad het voorwerp van nostalgische
machts- en schoonheidsdromen. Vandaar
het elegische karakter van de Romepoëzie, van de middeleeuwen over du
Bellay tot Byron. — Zoals de ondertitel
van Zingend Steen belooft, biedt J. van
Ackere's boek ons „wandelingen in en
om Italië's historische gebouwen". Van
een wandelaar dan met ogen en cultuur,
zin voor atmosfeer en de capaciteit om
kunstwerken vruchtbaar met elkander te
vergelijken. Geen kunstgeschiedenis en
geen gids dus: aan een wandelaar vraagt
men niet, waarom het ene hem meer aantrekt dan het andere. Hij kiest zelf en
verwijlt waar hem goeddunkt, ook al
schijnt hij ons soms onrechtvaardig vlug
,

Bibliografie van de Vlaamse tijdschriften.
Aflevering 2 De Vlaamse Gids. --- Heideland, Hasselt, 1960, 307 pp., Fr. 260.
Deze publikatie zet de bibliografie van de
eerste reeks „Vlaamse tijdschriften van
1930 tot en met 1958" voort. De indeling is dezelfde als in aflevering 1: poëzie,
proza, toneel, kritische bijdragen, registers. Onmisbaar materiaal voor alle werk-

door bepaalde plaatsen heen te wande.
len. Naast 'die bezoeken zijn er ook thematisch vergelijkende essays, -die hoewel
ze geen volledigheid beogen, zeer verrijkend zijn. Daarbij is het boek vlot en
aangenaam geschreven. Het is echter
zeer moeilijk, bij een zo algemeen vul~
garisatiewerk, dat eigenlijk een hele cultuur moet omvatten, niet hier of daar een
historisch slippertje te maken. (Memling
heeft bv. niets te maken met het Breviarium Grimani, noch werd de Florentijnse
domgevel in onze tijd „wedersamengesteld", doch eenvoudig voor het eerst gemaakt.) — Fijner, omdat het zich streng
heeft weten te beperken, en meteen sug-

M. De Wachter

gestiever, zijn de enkele beelden van de

M. De Wachter

ROEMANS, R en ASSCHE, H. Van,

bibliotheken.
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bescheiden „Wandelingen door de Italiaanse Renaissance"; het minuskule
Pienza, de kastelen van Ferirara, de
Gonzaga's te Mantua, Urbino, enkele
villa's. A. DebIaere
TEYSSEDRE, Bernard, Le sacramentaire
de Gellone. ~ E. Privat, Toulouse, 168
pp., geïll., 5 pl.
Bernard Teyssèdre heeft zich gewaagd
aan de zeer mysterieuze tekens van het
Sacramentarium van Gellone, in een boek
waarvan de volledige titel luidt: Le sacramentaire de Gellone et la f igure humaine
dans les manuscrits francs du VIHe siècle. De l'enluminure a' l'illustration. De

auteur wil een zinvolle en sluitende interpretatie geven van de tot decoratie geworden menselijke voorstellingen, door ze
te vergelijken met de overige frankische
handschriften uit de achtste eeuw. In een
zeer levendige tekst laat hij een wereld
tot leven komen die men in deze schijn-baar stereotiepe letterfiguurtjes niet had
vermoed. Met meesterhand ontleedt hij
het karakter van dit grote werk uit een
overgangstijd. Maar de auteur is zich
nauwelijks van zijn uitgebreide wetenschap bewust zodat hij op heel wat punten met allusies meent te mogen volstaan
waar een minder beslagen lezer gaarne
wat meer expliciete gegevens had gekrer
gen. G. Bekaert
VLAMINCK, Maurice De, Gefâhrliche
Wende. .-- Deutsche Verlagsanstalt,
Stuttgart, 1959, 233 pp., geb. D.M. 12.80.
In zijn memoires verhaalt Vlaminck hoe
hij het als kind reeds meer dan beschamend vond netjes in de rij te moeten
staan. Deze karaktertrek is hem heel zijn
leven bijgebleven en is er met de jaren en
het succes niet zwakker op geworden.
Vlaminck volgt alleen zijn stem, kent
alleen zijn wereld, voelt zich vrij tegenover alles, ook tegenover eigen verleden
en schilderkunst. Hij kende en wilde alleen leven. Hij nam deel aan wedrennen
in de heroïsche tijd van de fiets, schreef,
schilderde niet om zijn leven te verdienen, maar om het te leven. Alleen viool
speelde hij uit noodzaak. Zijn eerlijkheid
en onafhankelijkheid zijn Vlamincks onbetwistbare grootheid, maar ook zijn hopeloze begrensdheid. Wie Vlaminck niet
kent, zal best beginnen met het nawoord
van Dr. Biedrzynski, waarin Vlaminck
uitstekend wordt getypeerd en de waarde
van deze memoires precies omlijnd.
G. Bekaert

ERBEN, Walter, Joan Miro. ^-- PrestelVerlag, München, 1959, 160 pp., 68 pl.,
8 kipl.
In de zomer van 1957 trok Walter Erben
naar Son Abrines op Palma de Mallorca
om Miro te ontmoeten en door het contact met de kunstenaar ook het werk zelf
dieper te doorgronden, want voor Erben
zijn „kunstlerische Erlebnisse gleichzeitig
menschliche Erfahrungen". In deze zin
ligt de toon van het gehele boek. Erben
wil het anonieme doorbreken, komen tot
'n persoonlijk gesprek van mens tot mens,
al wordt dit gesprek dan ook vaak zonder woorden gevoerd. Zeer eenvoudig
maar met een nauw verholen enthousiasme verhaalt Walter Erben het wel onver
wachte ontstaan en de groei van zijn
vriendschap met Miro en met de vrienden
van Miro, want „de vrienden van mijn
vrienden zijn ook mijn vrienden" heet het
in Spanje. Als vanzelf groeit dit verhaal
uit tot beschouwingen over het werk, die
de auteur er in een tweede deel aan toevoegt. Maar ook deze beschouwingen zijn
niets anders dan ontmoetingen, ontmoetingen die geleidelijk aan tot dieper begrip, waardering en vriendschap uitgroeir
en, waaraan Walter Erben ons ook laat
deelachtig worden. Het boek is mooi geillustreerd met o.a. enkele zeer goede opnamen van de auteur zelf. G. Bekaert
Architektur Wettbewerbe. Studentenwohnheime. — K. Kramer Verlag, Stuttgart, 1960, 92 pp., 203 af b., D.M. 10.80
Dit belangrijke bijzonder nummer van het
hoogstaande periodiek Architektur Wettbewerbe handelt over de studentenwoning, die haast in elk universitair milieu
over de hele wereld tot een probleem is
geworden en waaraan tot nog toe al te
weinig aandacht is besteed. Een eerste
gedeelte van dit nummer bevat de keuze
van een nationale jury over nieuwe stuc
dentenhomes in Duitsland. Een tweede
gedeelte geeft de resultaten van een prijsvraag naar aanleiding van het zeste internationaal congres voor architectuurstudenten in Hannover dat als thema had:
hoe wonen de studenten? Beide delen bevatten enkele boeiende projecten.
G. Bekaert
BIHALJI-MERIN, Oto, Das naive Bild
der Welt.. Verlag M. DuMont Schauberg, Keulen, 1959, 290 pp., 28 klpl., 122
pl.
De medewerking aan de tentoonstelling
van „naïeve" schilderkunst die een paar
jaren terug in Knokke -Zoute werd gehou-
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den, was de gelegenheid voor de auteur
om een oud idee weer op te nemen en
wel: de moderne „primitieven als fenomeen binnen de hedendaagse schilderkunst te integreren en te verklaren. Dit
zeer delicate onderwerp behandelt de
auteur fijnzinnig en vlot. Hij weet de ka
rakterj,stieken van de primitieve schilderkunst en haar verwantschappen met de
kunst van de natuurvolkeren, kinderen en
geesteszieken te ontleden op een sugges.
tieve manier, zonder zich echter al te zeer
te bekommeren om preciesheid in de formulering of al te diep op de zaken in te
gaan. Uitvoerig heeft hij het over douanier Rousseau, over de Franse „naifs",
vooral Séraphine, Vivin, Bombois, Bauchant. Daarna geeft hij een vluchtig overzicht van de figuren buiten Frankrijk.
Aan de zeer bijzondere groep van Hlebine in Joegoslavië, die de auteur van.
meer nabij kent en waarover hij vroeger
een monografie publiceerde, wordt ook
wat meer aandacht besteed. Het boek
verkrijgt een bijzondere waarde door de
rijke en zeer verzorgde verzameling afbeeldingen. G. Bekaert
,,

FILOSOFIE EN
PSYCHOLOGIE
BEERLING, R. F., De list der rede in

de geschiedenisfilosofie van Hegel. .-Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1959,

180 pp., f 9.50.

Prof. Beerling behandelt niet de filosofie
van Hegel, zelfs niet de filosofie der geschiedenis bij Hegel, maar alleen een thema van deze laatste: de list der rede, hoe
nl. de rede ook het onredelijke in haar
dienst weet te stellen en langs een omweg
tot haar uiteindelijk redelijk doel te brengen. Om dit op enigszins duidelijke wijze

te doen moet de S. toch het nodige over
Hegel en zijn opvatting der geschiedenisfilosofie uiteenzetten en hij verricht deze
moeilijke taak op zeer kundige en heldere
wijze. Uiteraard blijft de moeilijke stof de
nodige inspanning van de lezer vragen,
maar deze introductie is hem toch wel

uiterst behulpzaam. Wellicht zou het geheel nóg meer gewonnen hebben aan inzichtelijke helderheid, indien de kritiek
niet in de tekst was ingevlochten, maar
pas aan het einde zou zijn gegeven. Zo

had ook de uiteenzetting omtrent andere
filosofen m.i. korter kunnen zijn om nog
meer het verstaan van Hegel zelf te bevorderen. J. H. Nota
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SPIER, V.D.M., J. M., Van Thales tot
Sartre. -- J. H. Kok N.V., Kampen, 1959,

218 pp., f9.75.

Ds. Spier beoogt met dit boek wijsgerig
belangstellenden in te lichten over beken~
de denkers. Dit gebeurt vanuit het standpunt der wijsbegeerte van de Wetsidee
waarbij ook de voor niet ingewijden wat
ongewone terminologie der richtingen van
prof. Vollenhoven wordt gebruikt. Door
dit apriori van de S. wordt de voorlichting wel wat eenzijdig, maar te betreuren
valt, dat op bepaalde momenten beslist
niet voldoende geluisterd wordt naar de
gegevens der historie. Dan schiet de S.
helaas in zijn oriënterende taak tekort.
J. H. Nota
BEETS , Dr. N., Volwassen worden. Een

probleemanalyse en een perspectief. ~

Bijleveld, Utrecht, 1960, 263 pp., f 12.90.
Deze studie over de puberteit is verdeeld
in drie onderdelen: sociologische verkenning der opvoedingsverhoudingen; psy^-

chologische verkenning der opvoedingsverhoudingen en verkenning der pedagogische perspectieven. De titels van deze
delen demonstreren, hoe in dit boek verscheidene wetenschappen benut zijn om de
problematiek te benaderen. Bijzondere nadruk is gelegd op de betekenis van de vader van de jeugdige, een betekenis die groter kan worden nu door de zich wijzigende arbeidsomstandigheden de man meer
vrij komt voor zijn gezin. Uitvoerig is ook
gesproken over problemen van het middelbaar onderwijs, waarbij de auteur wijst
op de gevaren van onvoorzichtige ver~
nieuwingspogingen. Dit zeer belangwekr

kende boek verdient de aandacht van velen; ongetwijfeld zal het bijdragen tot een
beter begrip van de jeugdige in onze tijd,

omdat het geschreven is vanuit een oprecht meeleven met deze jonge mensen.
J. M. Kijm
ROGERS, Dr. C. en Dr. G. MARIAN
KINGET , Psychotherapie en menselijke

verhoudingen. Theorie en praktijk van de
non-directieve therapie. (Universitaire bibliotheek voor psychologie) . — Spectrum,
Utrecht; Standaard-Boekhandel, Antwer~
pen, 1960, 302 pp., f 17.50..

Een veelzijdige benadering van de bijzondere vorm van therapie, welke ontstond
door het initiatief van C. Rogers. Marian
Kinget, die Rogers en zijn werk van nabij
kent, beschrijft in het eerste gedeelte van
dit boek de non-directieve psychotherapie
als een levend zich ontwikkelend denken
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en demonstreert deze behandelingswijze
aan een uitvoerig geciteerd verslag van
een behandeling. In het tweede deel geeft
Rogers zelf een uiteenzetting over de
theorie, welke ontwikkeld werd naar aanleiding van de praktijk. In een strak logisch en zeer zakelijk betoog geeft hij deze
theorie weer, en tevens biedt hij een overzicht van de zorgvuldige pogingen tot
verificatie van deze theorie. Ook zonder
dat men al zijn opvattingen aanvaardt,
kan men met grote vrucht kennis nemen
van deze opvallend bescheiden en respectvolle beschouwingen. Het meest opmerken
lijke in de opvattingen van Rogers is zeker zijn vertrouwen in de eigen ontplooiingsmogelijkheden welke in ieder mens liggen. Het is te betwijfelen, of zijn nogal
biologisch geformuleerde theorie de volle
rijkdom van het menselijk samenzijn en
van de bestaansverwerkelijking welke in
dit samenzijn plaats vindt recht doet wedervaren, maar in de wijze van omgang
die hij in de therapie toepast ligt een waardevolle intuïtie vervat, waardevol niet
alleen voor de psychotherapie maar voor
alle steungevend contact met de medemens. In 1957 werden in het tijdschrift
Dux uitvoerige beschouwingen aan deze
methode gewijd; de toen aangeduide problemen verdienen nog de volle aandacht
bij de bestudering van dit nieuwe werk.
J. M. Kijm

Polarité du symbole (Etudes Carmélitaines) . --• Desclée de Brouwer, Brugge,
1960, 250 pp., ing. Fr. 150.
De Etudes Carmélitaines brengen ons,
als ieder jaar, een mooie bundel, gerangschikt rond één hoofdthema: het symbool.
Ditmaal echter is de eenheid van het
werk en de complementariteit der verschillende bijdragen wat minder gelukkig
uitgevallen. Waarschijnlijk is het moeilijke onderwerp hier niet vreemd aan,
evenals het feit dat naast enkele omvangrijke studies er vele andere slechts schematisch hun onderwerp behandelen. Blijkbaar hebben de Etudes Carmélitaines dat
zelf aangevoeld: in een voorwoord tracht
men verband te leggen tussen de verschillende bijdragen zonder er geheel in te slagen. Men geeft toe dat enkele belangrijke
themata niet konden behandeld worden,
o.a. het symbool in de Bijbel en het sym
bool in de theologie. Niettemin zijn enkele
der grote bijdragen wel merkwaardig; zo
de studie van Mircea Eliade over het
symbool in de archaïsche godsdiensten,
die van Jolande Jacobi over het symbool
bij Jung en die van P. Lucien-Marie over
het symbool bij Sint Jan van het Kruis.
R. Hostie

NIEL, Henri, L'analyse du destin, Le Moi
Pontifex. (Textes et Etudes anthropologiques) . — Desclée de Brouwer, Brugge,
1960, 184 pp., ing. Fr. 120.

DE VROEDE, Dr. M., Juliaan De
Vriendt in de Politiek en de Vlaamse
beweging (1889.1900). — Vlaamsche
Boekcentrale, Antwerpen, 1960, 172 pp.
Op 9 april 1960 werd te Mortsel het
25-jarig overlijden van kunstschilder
Juliaan De Vriendt herdacht. Einde juli
1959 gaf het College van deze gemeente
aan Dr. M. De Vroede de opdracht, een
boek te schrijven over De Vriendt als
flamingantisch volksvertegenwoordiger.
Op 1 januari 1960 was het handschrift
klaar, en het boek verscheen op de herdenkingsdag. Alleen iemand met vakkennis en inzicht in de evolutie van de
Vlaamse beweging, als Dr. De Vroede,
kon het wagen in zo korte tijd een historisch verantwoorde studie te schrijven.
Het werk valt hier en daar wel wat
mager-analytisch uit, maar belicht voortreffelijk en volledig de korte, politieke
loopbaan van Juliaan De Vriendt, die
„voor zijn tijdgenoten een voorbeeldig
flamingant en een edel mens was." Dat
De Vriendts flamingantisme thans ontoer
reikend lijkt, is normaal. Maar in dit
huldeboek kan men leren hoe De Vriendt

Inzicht bijbrengen in een diepte-psycholo.
gische visie is een lastige taak. Wanneer
het gaat over de visie van Szondi is deze
taak dubbel zwaar. Men heeft immers te
doen met een systeem dat een hele ontwikkeling heeft gekend. Het is daarom zo
verheugend dat de studie van Henri Niel
in een kort bestek een vrij diepgaande en
zeer getrouwe afbakening brengt van
Szondi's inzichten. Naast een schets van
de evolutie biedt N. ons een sterk gestructureerde verantwoording van zijn
voornaamste ontdekkingen. Zowel de
theoretische uitbouw als de praktische
toepassing worden hierbij belicht. We bevelen dit werk dan ook ten sterkste aan
aan allen die een juist idee willen verwerven van Szondi's Schicksalanalyse,
evenals aan allen die een stevige basis
willen uitbouwen om met meer vrucht de
grote werken van Szondi zelf te lezen.
R. Hostie

GESCHIEDENIS

,
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de vader werd van de gelijkheidswet van
1898, waardoor de officiële gelijkheid
van beide landstalen werd erkend, en die
de grondslag werd van de latere resultaten van de Vlaamse beweging op wetgevend gebied; en vooral hoe 'hij in de
negentiger jaren de enige Vlaamse volks-vertegenwoordiger was die principieel
bleef vasthouden aan het Vlaams-spreken in de Kamer. Daar was toen veel
energie en moed voor nodig; De Vriendt
bewees hierdoor aan het Vlaamse volk
een onschatbare dienst. K. Van Isacker
SCHULTE NORDHOLT, Dr. J. W.,
Het volk dat in duisternis wandelt. —
Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1960,
280 pp., f 7,90.
Van deze bekroonde en in meerdere talen
overgezette „geschiedenis der negers in
America", die in 1956 in een duurdere en
geïllustreerde uitgave uitkwam, is thans
een goedkopere editie verschenen. Voor
de recensie verwijzen wij naar „Streven",
mei-nr. 1957, pag. 795. R. S.
MATHIEZ, Albert, La révolution francaise. — Librairie Armand Colin, Parijs,
1959, 581 blz., rijk geïll.
In 1921-1927 verschenen bij Armand
Colin drie boeken van A. Mathiez: La
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geven werk over de bewogen eerste vijf
jaren van de Franse revolutie een echt
genot. M. Dierickx
SAISSET, Pascale, Histoire du Costume.
Science Vivante (Découvertes, 16). —
Mame, Tours, 1960, 200 pp., 20 pl., geïll.,
ing. NFr. 7,50; geb. NFr. 9,60.
Een eerste vergissing schuilt reeds in de
titel. Niet van het kostuum wordt hier de
geschiedenis gebracht, maar wel van de
mode. Waar S. in haar voorwoord zich
zoekt te verontschuldigen over het gemis
aan grondigheid, beweert zij dat het haar
slechts erom te doen was de onderlinge
overeenkomst vast te stellen tussen vesti
mentaire gebruiken en individuele of collectieve gewoonten. Maar het onderzoek
naar dit verband beperkt zich tot kronijkachtige artikeltjes of mondaine wetenswaardigheden.. Een laatste maal doet
zij een beroep op onze inschikkelijkheid
als ze het reeds voldoende acht, dat we
tot een grondiger verkenning van het thema zouden geprikkeld worden. Maar haar
oppervlakkige praatjes zijn daarbij helemaal overbodig. C. Tindemans
,.

4

chute de la royauté, La Gironde et la
Montagne en La Terreur. Zij worden

hier in één deel uitgegeven, opgeluisterd
door enkele honderden platen met titels
van pamfletten, karikaturen, portretten,
tekeningen uit die tijd, en dies meer.
A. Mathiez, die in 1904 doctoreerde op
een proefschrift over de religieuze aspec~
ten van de revolutie, wijdde zijn hele
leven aan de studie van de Franse revo
lutie en bekleedde in 1926 aan de Sorbonne de leerstoel der geschiedenis van
de Franse revolutie. Zijn volle sympathie
ging naar Robespierre en tot aan zijn
dood was hij voorzitter van de in 1907
gestichte Société des études robespierris-tes. Zoals andere Franse historici, speelde Mathiez een vooraanstaande politieke
rol en was een vinnige voorstander van
het socialisme van Jaurès. Aldus volgen
wij in dit lijvig boek Robespierre de hele
revolutie door totdat hij op zijn beurt geguillotineerd wordt, en vinden wij er ook
de neerslag van de marxistische doctrine
en het historisch materialisme van de
auteur. Mathiez is een groot historicus en
een briljant schrijver met heel wat niet
algemeen aanvaarde persoonlijke opvattingen. Daarom is het lezen van dit
boeiend geschreven en origineel uitgen
,

SOCIOLOGIE
EN ECONOMIE
JONGMAN, C. D., De Nederlandse geldmarkt. ~ H. E. Stenfert Kroese N.V.,
Leiden, 1960, 343 pp.
De literatuur over de Nederlandse geldmarkt is uiterst schaars en voorzover er
studies over de geldmarkt bestaan, zijn
deze in het algemeen erg fragmentarisch
van opzet, daar men zich meestal beperkt
tot een behandeling van de deelmarkten.
In de hier bestaande leemte heeft de
schrijver met deze studie willen voorzien.
Hoofdstuk I houdt zich bezig met de
vraag wat economische transacties zijn en
mondt uit in het vraagstuk van de vermogenstransacties. In hoofdstuk II gaat
de schrijver na wat het onderscheidingscriterium tussen geld- en kapitaalmarkttransacties is. De conclusie is, dat het criterium moet worden gezocht in de termijn
in die zin, dat transacties die betrekking
hebben op een periode korter dan een
jaar tot de geldmarkt dienen te worden
gerekend. In hoofdstuk III gaat de schrijn
ver de diverse instrumenten op de Nederlandse geldmarkt ontleden, waaronder
beurskrediet, wissels en schatkistpapier,
terwijl in hoofdstuk IV een uitvoerige beschrijving wordt gegeven van het Neder-
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landse kredietapparaat in de 19e eeuw. In
hoofdstuk V komen de verschillende deelmarkten, waarin men de geldmarkt kan
opsplitsen .-- markt voor daggeldleningen,
kasgeldleningen, de prolongatiemarkt en
discontomarkt — aan de orde. Hierbij
wordt door de auteur een historische uiteenzetting gegeven over de wijze waarop
de verschillende deelmarkten zich in Nederland hebben ontwikkeld. Daarbij blijkt,
dat de structuur van de Nederlandse geldmarkt belangrijke veranderingen heeft on dergaan. Zo heeft de prolongatie, die tot
1914 een zeer belangrijke plaats innam,
daarna aan betekenis ingeboet ten gunste
van de voorschotten in rekening-courant
op onderpand van effecten. Ook de discontomarkt heeft zich ontwikkeld ten nadele van de prolongatiemarkt. De structuurwijziging welke zich in de geldmarkt
heeft voltrokken, vindt haar weerspiegeling in de activiteit van de Centrale Bank
als „lender of last resort", die aanvankelijk hoofdzakelijk bestond in herdiscontering van wissels, maar die zich geleidelijk
in andere vormen ging voltrekken, waarbij de beleningen en voorschotten in rekening--courant, alsmede de herdiscontering
van schatkistpapier een steeds belangrijker plaats gingen innemen. In het laatste
hoofdstuk wordt een analyse gegeven van
het mechanisme van de geldmarkt. Hierin
worden de factoren besproken, die de
transacties der banken op de geldmarkt
beïnvloeden. Hieronder ressorteren zowel
de zogenaamde interbancaire transacties
~ mutaties in de onderlinge vorderingen
der banken, b.v. als gevolg van betalin-

van 1954, verschijnt onder auspiciën van
de katholieke raad van overleg der grote
katholieke vak- en standsorganisaties.
Alles is op Hollands.-degelijke wijze voorbereid. Het geheel zal uit vijf -delen bestaan, waarvan nu de twee eerste verschenen zijn. De hoofdleiding berust bij
J. A. Ponsioen S.G.J. en G. M. J. Veldkamp, die een aantal deskundigen wisten
aan te werven voor de uitwerking der
onderafdelingen. De zin van dit grootscheeps opgezette werk is een christelijke
maatschappijbeschouwing te geven, waarin het sociale leven wordt geïntegreerd
in een mensbeschouwing, die de mens
plaatst in de totaliteit van zijn geschapenzijn, zijn verlost-zijn en zijn geroepenzijn tot het Heil. Het wil niet zo zeer een
program zijn als wel een christelijke visie
op de samenleving. In een eerste afdeling
biedt de Leuvense Dominicaan Pater
Walgrave een prachtige uiteenzetting
van een katholiek-personalistische gemeenschapsleer. Dan volgen in deze twee
eerstedelen „Aspecten van de sociale
werkelijkheid" en „Vernieuwing van het
sociale leven" door verschillende medewerkers. Het zijn vooral sociologen en
economen die het woord voeren. Het is
geen lichte lectuur wat „Welvaart, Welzijn en Geluk" zijn lezers biedt, doch
studie-materiaal van hoog gehalte. Voor
allen die een enigszins sociale functie in
katholiek Nederland te vervullen hebben,
zal dit magistrale werk onmisbaar zijn.
P. van Alkemade

gen tussen wederzijdse cliënten

Dr. F. J. C. J. NUYENS, Leiding geven

r

als die

transacties die de kasvoorraden van het
gehele bankwezen — geconsolideerd be~
schouwd - --- beïnvloeden. Een belangrijk
gedeelte van dit hoofdstuk is gewijd aan
een bespreking van de factoren, die mutaties in de geldhoeveelheden kunnen veroorzaken, terwijl ook de invloed van de
monetaire politiek der centrale bank ter
sprake komt. Het boek ontleent zijn waarde vooral aan de voortreffelijke verklarende beschrijving van de historische ontwikkeling van de Nederlandse geldmarktstructuur en dient als een waardevolle bijdrage tot de literatuur over de geldmarkt
te worden beschouwd.
A. A. J. Smulders
Welvaart, Welzijn en Geluk. ~ II delen,
Paul Brand N.V., Hilversum, 261 en
273 pp., per deel f 12,50.
Dit werk, dat een explicatie bedoelt te
zijn van het Bisschoppelijk Mandement
-

Mens en Medemens Serie.
in deze tijd, — Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1960, 116 pp., f 2,95.
In de door het Spectrum uitgegeven serie
Mens en medemens: aspecten der sociale
werkelijkheid, is onlangs van de hand
van Dr. F. J. C. J. Nuyens, een boekje
verschenen, getiteld: Leiding geven in
deze tijd. In het eerste hoofdstuk waar
schrijver zich afvraagt of leiding geven
een probleem is, wordt eenduidelijk
beeld gegeven van het nieuwe specialisme, dat het leiding geven in feite is.
In het daarop volgend hoofdstukworden
enkele al-gemene beginselen geformuleerd
die aan de genoemde specialiteit ten
grondslag kunnen liggen. In dit verband
wordt een interessante uiteenzetting gegeven van de verschillende vormen van
leiderschap. In het derde hoofdstuk
wordt dan getracht een beeld te geven
van de verschillende facetten van het
lei-ding geven, dat is van de kunst van
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de besluitvorming, van de omgangsvore
men, van het prijzende woord, van het
luisteren, van de correctie enz. Een en
ander wordt vaak toegelicht met voorbeelden uit de praktijk, iets wat het boekje in het algemeen en dit hoofdstuk in
het bijzonder, zeer levendig maakt. In het
laatste hoofdstuk wordt de technische en
de menselijke vooruitgang belicht, waarbij speciaal problemen, samenhangend
met de gemeenschap van de arbeid, worden benadrukt. Dr. J. van Lierde
FEITSMA, Dr. H., Jeugdige ongeschoolden. Met een woord vooraf van Prof. Dr.
W. Banning. (Serie Bouwstenen voor de
kennis der maatschappij. No. 34) — Van
Gorcum, Assen, 1960, 111 pp., f 7,50.
Deze dissertatie geeft een sociologische
studie over jeugdige ongeschoolde arbeiders vooral beschouwd vanuit het clubhuiswerk en vanuit de bedrijven. Voort'bouwend op enkele belangrijke publikaties, welke reeds in Nederland verschenen, en geleid door een zeer persoonlijke
bewogenheid, is de auteur erin geslaagd
de bijzondere problematiek van deze belangrijke groep jeugdigen te doen uitkomen. Een probleem als dit raakt meerdere wetenschappen, en wie strikt als
socioloog te werk wil gaan is dus sterk
beperkt in zijn benaderingsmogelijkheden.
Men voelt deze beperking het meest,
wanneer suggesties worden gedaan voor
hulp aan de jeugdige ongeschoolden.
Teamwork is hier dringend nodig, en het
is verblijdend dat ernstige studies als deze
van Feitsma het materiaal aanbrengen
voor zo'n samenwerking. J. M. Kijm
PEDAGOGIE
Drs. W. de HEY en Drs. J. PULLES,
Het ULO in vernieuwing.
Romen Ei
Zonen, Roermond/Maaseik, 1960, 196
pp., f 12,50 en f 13,75.
Deze studie over het ULO berust op
resultaten van een uitgebreid onderzoek
bij een groot aantal leerlingen van dit
schooltype, bij leraren en bij ouders -der
leerlingen. Dit onderzoek, verricht door
het Hoogveld-Instituut, leidde tot vernieuwingspogingen op enkele experimenteerscholen. De auteurs konden dus voor
deze publikatie beschikken over een rijk
materiaal. Hun werk biedt dan ook een
zeer gedifferentieerd beeld van kwesties
rond dit onderwijs, waarbij b.v. ter
sprake komen aard en mogelijkheden der
r
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leerlingen, didaktiek der leervakken, verhouding school en gezin, differentiatie
binnen het ULO, examens. Het brede
terrein, dat aldus wordt bestreken, en
waarbij verschillende wetenschappen in
het geding komen, deed de auteurs in
aanraking komen met soms zeer discutabele kwesties. Zo moesten zij een beeld
schetsen van de leerlingen, dat typerend
zou zijn voor de ULO-leerling, terwijl zij
slechts over weinig vergelijkingsmateriaal
beschikten met name aangaande leerlingen uit de lagere klassen van het
V.H.M.O. Het werd daardoor wel bijzonder moeilijk om te onderscheiden tus
sen hetgeen vooral met de ontwikkelingsfase samenhangt en wat typerend is voor
deze bepaalde groep. Zo deden zij ook
voorstellen aangaande didaktiek, waarbij
b.v. het probleem van directe of indirecte
methode bij het onderwijs in vreemde
talen aan de orde kwam. Zij stelden ook
de moeilijke kwestie van de culturele vor.
ming, waarbij nogal exclusief de aandacht gevestigd bleef op enkele cultuuruitingen, zonder dat gedragsvormen die
culturele ontplooiing kunnen prepareren
en bevorderen, zoals verzorging van omgangsvormen, van kleding en uiterlijk,
voldoende onder de aandacht kwamen.
Het boek stimuleert tot bezinning op de
problemen van deze belangrijke tak van
ons onderwijs; naast waardevolle voorstellen vindt men er discutabele uitspraken; het geheel verdient de belangstelling
en waardering van al degenen, die direct
of indirect met dit onderwijs in aanraking
komen. J. M. Kij m
HAAREN, J. van, ... voor hen is het
koninkrijk. De plaats van de kinderen in
het Godsrijk. ^-- Pax, 's-Gravenhage,
1960 (2e dr.) , 108 pp. en 8 fotopagina's,
f 4,90.
Het alom groeiend besef, dat men bij de
godsdienst-zedelijke opvoeding nauwkeu
rig rekening moet houden met de aard
en mogelijkheden der kinderen is in dit
boekje op mooie en eenvoudige wijze
onder woorden gebracht. Het is een delicate zaak om bij een verandering in mentaliteit der opvoeders, -dat wat aan het
groeien is, zo te laten zien, dat verwarring voorkomen wordt en het waardevolle van het nieuwe duidelijk aan het
licht treedt. Wie slechts fragmenten zou
lezen uit dit boekje, zou uit de opmerkingen van de auteur over de terughoudende voorzichtigheid welke de opvoeders jegens de kinderen past verkeerde conclusies kunnen trekken, alsof alles
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wel goed komt, wanneer men zijn eisen
maar beperkt; bij een overzien van de
volledige tekst blijkt, hoe voorzichtig de
auteur is in het aangeven van de vrijheid, welke kinderen behoeven om zichzelf te kunnen worden. Terecht heeft
hijdoen uitkomen, hoezeer deze opvoedkundige beïnvloeding afhangt van de
christelijke sfeer welke door de opvoeders in het gezin wordt gebracht. Het is
verblijdend, dat dit boekje reeds in zo
korte tijd herdrukt moest worden; het
verdient inderdaad de belangstelling van
de opvoeders. J. M. Kijm
PERQUIN, Prof. Dr. Nic., Pedagogiek.
.-- Romen 6 Zonen, Roermond, Maaseik,
1960, vijfde herziene druk, 299 pp.,
f 13,90.
Dat een werk als Prof. Perquins Pedagogiek in een decennium tot de vijfde
druk komt, bewijst zowel de belangstel-ling van het publiek als de deugdelijkheid van het boek. „Bezinning op het opvoedingsverschijnsel" luidt de ondertitel
en dit wijst op de fenomenologische wijze,
waarop de schrijver te werk gaat. In drie
afdelingen behandelt hij respectievelijk de
opvoeding in haar fenomena, de opvoer
ding in relatie met godsdienst en andere
waarden en de pedagogiek als wetenschap. De auteur staat op een zeer humaan, de vrijheid respecterend standpunt
en is meer voor grote openheid dan voor
strengheid en tucht, geheel en al overeenkomstig 'de huidige stromingen. Wie
zich ook wetenschappelijk met pedagogiek heeft bezig te houden, zal dit boek
moeilijk kunnen missen.
P. van Alkemade
BIOGRAFIE
MARLIER, S.J., A., Missionaris in eigen
land. Isidoor Van de Kerckhove S.J.
1790-1871. -- St.--Jan-Berchmansseminar
rie, Brussel, (1960) , 271 pp., Fr. 75.
De biograaf van Constant Lievens en Lodewijk-Vincent Donche tekent hier andermaal een merkwaardige priesterfiguur uit
het negentiende-eeuwse Vlaanderen. P.
Van de Kerckhove behoorde tot de eerste
Jezuïeten-generatie na het herstel van de
Sociëteit van Jesus in 1814, en hij was,
zoals zijn grafschrift getuigt, ad miracu~
lum operosus, een mirakel van bedrijvigheid. Volksmissies en retraites zijn thans
bekende vormen van geestelijke vernieu
wing, maar honderdvijfentwintig jaar ge-

leden moesten zij bij ons nog definitief
ingang vinden. Door de stuwkracht van
P. Van de Kerckhove en van zijn medewerkers kon dit slagen. P. Marlier heeft
dit voor de huidige generaties weer naar
voren gebracht. J. De Roeck
TORU, Matsui, Satoko en haar voddenrapers. r Desclée de Brouwer, Brugge,
1960, 211 pp., geïll., ing. F. 66, geb.
F. 85.
Het verhaal van de professorsdochter die
te Tokyo haar leven offerde in algehele
toewijding aan de voddenrapers van het
„Mierendorp" vertoont een opvallende
gelijkenis met het avontuur van Abbé
Pierre, waarvan het nochtans geheel los
staat. Het exotische kader van het -gebeuren, de jeugdige leeftijd van de heldin,
de typische Japanse stijl van het verhaal
en niet het minst de lentelijke echtheid
van het geloof in deze jonge christenheid
verlenen aan het boek een geheel eigen
charme en poëzie. Een poëzie die trouwens de nuchtere taal der feiten niet in
de weg staat en ons een trouw beeld
geeft van de sociale werkelijkheid en de
--- helaas nog met veel westers onbegrip
vermengde — missionering. Het boek is
zeer suggestief verlucht met foto's uit de
film over Satoko, die de grote prijs van
de katholieke film voor 1959 won op het
festival van San Sebastian.
L. Monden
,

LESLIE, Anita, Mrs. Fitzherbert. .-Hutchinson of London, 1960, 14/21,
240 pp., Bibliography, Index, 25 s. net.
Mrs. Fitzherbert was de vrouw — een
van de vrouwen r van George IV van
Engeland (1762.1830) , die als Prins
van Wales haar net zo lang het hof
maakte tot zij toegaf; later echter trouwde hij met Prinses Carolina van Brunswijk. De schrijfster, een verre verwante
van Mrs. Fitzherbert's aangenomen dochter, beschikt over goede bronnen en voert
sterke argumenten aan voor haar stelling
dat Mrs. Fitzherbert niet de maitresse,
maar wel degelijk de vrouw geweest is
van George IV. De hele geschiedenis
van de ongelukkige katholieke partner
van de prins, en van de bedrogen Queen
Caroline, doet wel uitkomen hoe wispelturig en weinig koninklijk deze nazaat
van het huis van Hannover zich gedroeg. Het boek is vooral in het begin
boeiend en geestig geschreven, geheel in
de trant van de Engelse biografie. De
laatste hoofdstuken zijn veel minder interessant. E. Bolsius
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VARIA
Zakatlas van Rotterdam (Carillon zakatlasreeks Z 5) . --• Uitg. W. ten Have
N.V., Amsterdam, 1960, f 3.90.
Dat ook in de wereld van het Nederlandse pocketboek momenteel het nodige gepresteerd wordt, lijkt voldoende bekend.
Toch komt ons dit zakatlasje als een
nieuwe prestatie van formaat voor. Het
biedt ons Rotterdam en de voornaamste
omliggende plaatsen in 23 detailkaartjes
op schaal 1 : 15.000. Deze uitgave heeft
een belangrijk voordeel op de grote gevouwen kaarten: zij is veel gemakkelijker
te hanteren. Het nadeel — verlies van
overzicht ~ wordt zoveel mogelijk gecompenseerd door toevoeging van drie
overzichtskaartjes; waarvan een de in- en
uitvalswegen in kaart brengt, zodat de
automobilist het detailkaartje pas hoeft te
raadplegen, als hij de door hem gezochte
sector binnenrijdt. Bovendien geeft de atlas de belangrijkste zakelijke gegevens
over de stad en een compleet alfabetisch
register der straatnamen. Druk en karto-grafie zijn uitstekend verzorgd. Misschien
zouden de zakelijke gegevens mettertijd
nog iets uitgebreid kunnen worden; b.v.
met opgave van de voornaamste EHBOposten (G.G.D., ziekenhuizen) , opgave
van de „gewone" kerken (nu worden alleen de „buitenlandse kerken" genoemd) .
Naast deze Nederlandse uitgave zijn nog
een Duitse, Engelse en Franse uitgave
verschenen. Zakatlassen van andere Nederlandse steden zijn in voorbereiding.
Voor zakenmensen ~ en anderen .— een
unieke mogelijkheid om hun gasten het
zoeken in de stad aanzienlijk te vergen
makkelijken. S. Trooster
Winkler Prins
Boek van het jaar. ~ 1960, 400 pp.,
Elsevier, Amsterdam, Brussel, f 9,50.
Dit „Boek van het jaar", dat sinds een
decennium jaarlijks verschijnt, is een uitgave van de Winkler Prins-encyclope
dieën en is bedoeld als een aanvulling
daarop. Het wil in encyclopedische vorm
een overzichtgeven van de belangrijkste
gebeurtenissen van het jaar, zó dat een
zelfstandig boek ontstaat en tevens de
rubrieken der encyclopedieën aangevuld
worden. Het werk is rijk geïllustreerd en
voortreffelijk van druk en materiaal. Het
boek -doorbladerend krijgt men de indruk
een film van het voorbije jaar te zien
passeren. P. van Alkemade
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HOOFTMAN, Hugo, Alles over raketten en raketvliegtuigen. — La Rivière en
Voorhoeve, Zwolle, 1960, 164 pp., 121
ill., f 7,90.
Een vlot, helder en onderhoudend geschreven boek over raketten en raketvliegtuigen. Talloze illustraties begeleiden
en verhelderen de tekst. Wie belangstelt
en de hedendaagse jeugd is o.z.t.z.
opgegroeid met raketten! -- in dit onderwerp vindt hier zijn gading.
J. Almering
MOREAU, G. en A., Levant le communisme .... (Questions pastorales) .
Edit. Fleurus, Parijs, 1960, 230 pp.
Na een uiteenzetting over de houding van
de Kerk tegenover het communisme onderzoekt de auteur op kritische wijze de
twee gewone houdingen der katholieken
tegenover deze leer, nl. het steriele anticommunisme uit politieke verdedigingsre.flexen en het naïeve geloof in de samenwerking met de communisten. Tot besluit
volgt een bondige schets van authentieke
christelijke actie als antwoord aan het
communisme. De auteur, pastoor van een
grote arbeidersparochie, bereikte wat hij
bedoelde: in een actueel probleem aan
zijn militanten een pedagogisch en tegelijk
wetenschappelijk verantwoord handboek
te geven. J. Kerkhofs
DRACHOUSSOFF, V., L'Afrique décolonisée. Essai sur le développement de
l'Afrique noire. — Koninklijke Academie
voor Overzeese Wetenschappen, Brussel,
1960, 150 pp., Fr. 175.

V. Drachoussoff, die als landbouwtechnicus een jarenlange ondervinding heeft van
de tradities en gewoonten der Kongolese
landelijke bevolkingsgroepen, schreef deze
studie in een periode van snelle politieke
ontvoogding. De wetenschappelijke wijze
waarop hij deze evolutie bestudeerde,
maakt dat --- op weinige details na -- de
inhoud nog even waar blijft na de juligebeurtenissen; wat nogal zeldzaam is in
de Kongo-literatuur van de laatste jaren.
Na de sociologische en sociaal-psychologische gegevens te hebben ontleed van de
„onderontwikkeling", wijst S. op de eigen
problemen die hieruit voortvloeien en op
de mogelijke oplossingen. Met grote eerbied voor de menselijke waardigheid van
de Afrikanen, legt hij de nadruk op de
noodzakelijke eigen inspanning der bevolking; wat een sterk politiek gezag en economische planning vereist. De buitenlandse hulp blijft onontbeerlijk, maar er wor-
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den eisen gesteld opdat ze voor beide partijen aanvaardbaar zou zijn. S. breekt een
lans voor multilaterale akkoorden langs
de internationale organismen, ook al erkent hij dat de huidige internationale verhoudingen hun werking in feite lam leggen. Het boek wordt besloten met een
perspectief op de voorwaarden en mogelijkheden van een Eurafrikaanse economi
sche gemeenschap. H. De Decker
POCKETBOEKEN
Aula-boeken, Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen.
Prof. Dr. W. BANNING, Karl Marx.
f 1.75. --- Een voortreffelijk werkje over
leven, leer en betekenis van Marx, dat
een en ander recht zet en Marx in zijn
ware betekenis weergeeft.
W. F. ALBRIGT, Oude volken en culturen in het Heilige Land. Vert. f 2.25. --Een boekje over opgravingen en over de
cultuur en de geschiedenis van Palestina.
Emile GIRARDEALI, Het avontuur der
natuurwetenschap. Vert. f 1.90. — De
auteur behandelt de ontwikeling van het
menselijk denken als het grote menselijke
avontuur.
H. WÖLFLING, Stijlbégrippen in de
kunstgeschiedenis. Vert. f 2.75. ,-- Een
werkje over de grote stijlen, de heersende
richtingen in heden en verleden der kunstgeschiedenis. R. S.
Pictura-boeken, Het Spectrum, Utrecht,

Antwerpen, f 2.25 per deel.
Nina GOURFINKEL, Lenin. Vert. .--Een van veel foto's voorzien relaas van
Lenins leven en daden. Alles is nogal
rooskleurig voorgesteld.
Joseph BOVAN, Duitsland. Vert, r Een
vlot geschreven boekje over Duitsland
door een Fransman, die het land in heden
en verleden kent.
Claude TRESMONTANT, Paulus. Vert.
--- Een mooi boekje over de grote apostel,
waarin diens leven en brieven tot een
boeiend geheel verwerkt zijn.
P. CHARPENTIER, J. VISSER, J. den
OUDEN, Het motief voor uw foto, —
Een kostbaar boekje voor foto-amateurs,
instructief en wegwijzend.
Herbert KLHN, Prehistorische kunst in
Europa. Vert. r Een goed overzicht
over de rotsschilderingen uit de ijstijd.
R. S.

Prisma-boeken, Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, f 1.25 per deel.
Cyril HARE, Het geheim van Mary
Rose. Vert. — Een goed geschreven,
spannende detective.
Lorenz STUCKI, Oost-Azië in gevaar.
Vert. — Een vlot, journalistiek relaas
over de landen van Oost-Azië.
Darrel HUFF, Gebruik en misbruik van
de statistiek. Vert. ~ De oorspronkelijke
titel How to lie with stadstics geeft goed
inhoud en bedoeling van dit boekje weer.
Edward CRANKSHAW, Rusland onder
Kroestsjew. Vert. — Een boeiende en ber
trouwbare reportage over het Rusland
der laatste jaren.
M. KNOOP, Omgang met kinderen. —
Een kleine, praktische encyclopedie over
het kind.
P. G. WODEHOUSE, Met Jeeves door
dik en dun. Vert. ~ Wederom een grappig verhaal met de eeuwige butler Jeeves.
John Dickson CARR, Het laatste schaakspel. ~ Een spannende detective, echter
wel wat onwaarschijnlijk. R. S.
Elsevier-Pockets,
Martin W. DUYZINGS, Mensen en
machten in Congo. f 1.50. , Een journa.r
list beschrijft hier op boeiende wijze de
laatste tijd vóór en de eerste tijd ná de
vrijwording van Congo.
Pierre de LATIL, Zo leven wij morgen.
Vert. f 1.50. — Een boekje over het dagelijkse leven in de toekomst: hoe zullen
het verkeer, het wonen, arbeid en ont~
spanning in de toekomst zijn?
O. John ROGGE, Van pijnbank tot hersenspoeling. Vert. — Een rommelig en te
overladen relaas over het bekennen, het
zich beschuldigen. Over hersenspoeling is
er niet veel in te vinden. R. S.
Salamander-Pockets, Querido, Amsterdam, f 1.75 per deel.
Fons HERMANS, Algerije. ^-- Een beknopte uiteenzetting, steunend op in Ne~
derland nog vrijwel onbekend materiaal,
van Algerije's situatie.
Margrit de SABLONIERE, Apartheid.
— Een met heftige verontwaardiging geschreven boekje over de Zuid-Afrikaanse
Unie met haar „apartheid".
Paul van 't VEER, Nieuw-Guinea tegen
wil en dank. — Een boekje over het ne,telige vraagstuk Nieuw-Guinea, met op
het einde enige meningsuitingen van personen uit verschillende kampen. R. 5.

PROF. LOUIS BOUYER

Woord, Kerk en Sacramenten in het
protestantisme en het katholicisme
In deze jaren van groeiende belangstelling voor de oecumenische
gedachte komt dit boek van Prof. Louis Bouyer, Oratoriaan, en
zelf een prominent bekeerling uit het Protestantisme, volledig op
zijn tijd. Op buitengewoon heldere en ook voor de leek verstaanbare
wijze situeert de auteur het protestantisme en het katholicisme in
het licht van de voor beide belijdenissen fundamentele beweegredenen : het woord van God; het kerkelijk gezag en de sacramenten.
Hij toont voorts duidelijk aan — en dat moge gelden als motivering van zijn boek — dat het ware oecumenisme een werk is,
waarbij het getuigenis van de eenvoudigste gelovigen, het getuigenis van heel het leven, misschien van niet minder gewicht is, dan
de arbeid van doctoren en zelfs dan de gewichtigste besluiten van
pausen en concilies.
Met het oog op het aanstaande tweede Vaticaanse Concilie is dit
boek van Louis Boyer dus uiterst actueel.
Nederlands van W. C. M. Schouten
In de serie Ecclesia
Formaat: 127 x 190 mm — 112 pp.
Gebonden: 69 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 2.19341

Spaarkas - Obligaties - Hypotheken

Beheerde Kapitalen: ZES MILJARD FRANK
ANTWERPEN, 24, Meir — 33, Huidevettersstraat
LUIK, 40, Boulevard d'Avroy
BRUSSEL, 45, Regentlaan
HASSELT, 25, Leopoldplaats
ROESELARE, 99, St.-Amandstraat
Agentschappen in het ganse land
75 JAAR TRADITIE EN ERVARING

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

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

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

Voor uw dochter van 12 of .15 jaar

Normaalschool Onzelieve-Vrouw-Visitatie
Gentstraat, 3 SINT-AMANDSBERG (Gent)
aan tramhalte Oostakker - Lochristi - , stadstram nr 7

LAGERE NORMAALSCHOOL met AFD. voor BEWAARSCHOOLONDERWIJZERESSEN en VOORBEREIDENDE HUMANIORA
Internaat - Half-internaat - Externaat
Telefoon 283462 en 282712

BOEKEN INGEZONDEN BIJ DE REDACTIE
BESPREKING NAAR MOGELIJKHEID
ABSHAGEN, K. H., Europas grosse Insel. — W. Kohlhammer-Verlag, Stuttgart,
1960, 453 pp., geb. D.M. 24,80.
ALLERS, Prof. Dr, R., Bouwen aan onze persoon. — Nederlands Boekhuis, Tilburg,
1960, 292 pp., f 7.50.
ALICLAIR, M., La parole est à Monsieur Vincent..-- Edit. du Centurion, Parijs,
1960, 330 pp., ing. NFr. 13,50, geb. NFr. 19,20.
Aula Boeken. H. WOLFFLIN, Stijlbegrippen in de kunstgeschiedenis, f 2.75. Prof.
Dr. W. BANNING, Karl Marx, f 1.75. E. GIRARDEALI, Het avontuur der
natuurwetenschap, f 1.90. W. ALBRIGHT, Oude volken en culturen in het H.
Land, f 2.25. — Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1960.
BAUMBERGER, O.,Bilder zur Bibel. — Gotthelf Verlag, Zurich, Frankfurt a/M.,
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Stakingen
N wat voor land leven wij dan in België, dat zulk een brutale tegenstelling mogelijk is als tussen de massa die gisteren op straat kwam
om in een Brussels delirium de Koning en de Koningin bij hun huwelijk
te omstuwen en in een stemming van een Brussels hoera-patriotisme
uitbundig haar „ene en onverdeelde" saamhorigheid te manifesteren, en
de massa die vandaag op straat komt om alles stuk te slaan wat haar
onder de hand valt en luid te schreeuwen dat de verdeeldheid van dit
land in sociale en economische klassen, culturele gemeenschappen en
godsdienstige levensbeschouwingen nooit zo groot is geweest is als
thans?
Van deze tegenstelling kan men zich gemakkelijk afmaken door zich,
ofwel uit onmacht ofwel uit een hautain ressentiment, neer te leggen bij
het feit dat men er niets meer van begrijpt. J.-A. Goris (Marnix Gijsen)
heeft uit Amerika laten horen dat de buitenlandse opinie zich afvraagt:
„zijn de Belgen dan van lotje getikt?" en deze vraag is al even fraai,
maar helaas ook even raak als het oordeel dat The Economist België
enige jaren terug voor de voeten gooide: ,,a fool's paradise". Men hoeft
inderdaad niet lang in het buitenland vertoefd en de Belgische realiteit
van buiten af geobserveerd te hebben om zich te schamen over de
dwaasheid en kleinheid en lafheid die in dit land heersen. Schaamte is
echter nog eergevoel. En eergevoel tracht ten minste nog te begrijpen.
Begrijpen is al een begin van „er iets aan doen" en voor een tijdschriftt
als het onze wel de enige mogelijkheid om er op korte termijn „iets aan
te doen".
25
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Op het ogenblik dat we dit schrijven, is het niet te voorzien hoe de
toestand in de eerstkomende weken zal evolueren. De fundamentele
aspecten van de crisis zijn echter reeds zo duidelijk aan het licht getreden, dat de verdere afloop nog weinig kan veranderen aan de onontkoombaarheid ervan. Het woord is in België thans aan de straat, en in
die straattaal wordt de inzet van de Waalse arbeidersopstand dan als
volgt samengevat: „De socialistisch.-communistische coalitie wil eens en
voorgoed het Vlaamse, kapitalistische en klerikale juk afschudden".
Daarmee is lapidair gezegd, welke drie diep zittende kankerplekken in
het Belgisch openbaar leven hier brutaal worden aangesneden: de antagonismen tussen Walen en Vlamingen tussen economisch en sociaal
linksen en rechtsen tussen klerikalen en antiklerikalen. Elk van deze
qualificaties
icaties zou tussen aanhalingstekens dienen te staan, maar aanhalingstekens vertragen de gedachte, en de revolutionaire taal die thans in
België gebruikt wordt, wil haastig spreken. De evolutie van de huidige
crisis doet de verstandig regerende Belg en hopelijk ook de nuchter
observerende buitenlander echter eens te meer inzien welke grove simplificaties
icaties hier in het spel zijn en tevens hoe veel moeilijker de oplossingen zijn dan sommigen zichzelf voorspiegelen. Met grote woorden zijn
deze oplossingen wel aan te duiden, maar de hele kwestie is, welke
inhoud een zinnig mens aan deze woorden wil geven. Die sleutelwoorden zijn: federalisme structuurhervormingen verdraagzaamheid.
Voor de oplossing van het Waals--Vlaams probleem, dat al lang niet
meer uitsluitend gedacht wordt in termen van culturele autonomie maar
steeds meer in termen van geljkivaardige economische ontplooiing, was
het federalisme tot nog toe taboe. In zijn extreme vorm, zoals het sinds
lang door een beetje haastig denkende Vlaamse kringen en thans door
zich vergalopperende Waalse groeperingen geëist wordt, blijft het dit
nog steeds. De tegenkrachten blijven overigens geweldig sterk. Maar
wie de werkelijkheid onder ogen ziet, kan niet meer ontkomen aan de
noodzaak om te onderzoeken welke vorm en welke omvang van federa~
lisering wél mogelijk en nodig zijn in het reële belang van beide volks~
en cultuurgemeenschappen.
Ook in de sociaal-economische structuur dringen zich grondige hervormingen op. Maar weer: welke? De scheiding tussen „links" en
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„rechts" loopt op dit gebied helemaal niet gelijk met die tussen Walen
en Vlamingen en nog minder met die tussen socialistische arbeidersbeweging en christelijke. De christelijke arbeidersbeweging vormt op
vele punten één front met het gematigd (Vlaams) socialisme. De „progressisten" (Walen en Vlamingen, katholieken en ongelovigen) staan
hier tegenover de „conservatieven" (Walen en Vlamingen), katholieken en ongelovigen) . Zolang deze spanning zich manifesteert in de
wisselende en loyaal om het overwicht strijdende democratische machtsverhoudingen, is ze voor een gemeenschap gezond en vruchtbaar. Zodra ze echter omslaat in een revolutionaire machtsgreep, die niets minder beoogt dan de rechtsstaat omver te werpen, hoeft men niet eens een
christen te zijn om dit oud-modisch marxisme, dat teruggrijpt op het
middel van de directe straatactie en de reële belangen van de arbeiders
offert aan een doctrinair revolutionaire theorie, hartgrondig te veroorr
delen.
Ten slotte staat op de achtergrond van de huidige crisis eens te meer
het probleem klerikalisme-antiklerikalisme, dat samenhangt met dat van
de deconfessionalisering van de politieke partijen en de arbeidersbewegingen. Elders in dit nummer wordt aangetoond, hoe dit tot de Belgische traditie behoort. De communistisch-socialistische „gemeenschappe1 jke actie", en zij niet alleen, heeft de interventie van de Kardinaal eens
te meer uitgekreten voor een ongeoorloofde inmenging van de Kerk in
de politieke en sociale conflicten, maar gebruikt tegelijkertijd een enigszins andersluidende boodschap van de clerus van Seraing als een propagandamiddel in haar strijd. De felle reactie van de christelijke arbeidersbeweging tegen de noodzakelijkheid van de brief van de Kardinaal
was symptomatisch voor haar ver gevorderde emancipatie van alles wat
naar „klerikalisme" zweemt, zoals de besliste weigering om aan de subversieve stakingen deel te nemen haar onafhankelijkheid tegenover het
socialistisch vakverbond sterk in het licht gesteld en ongetwijfeld ver-sterkt heeft. In de ogen van velen zou deze emancipatie wel eens een
determinerende invloed kunnen hebben op de verdere evolutie.
Welke ook de uitslag wordt van deze krachtproef, ze moét op een
verzoening uitlopen. Maar laat het dan een verzoening zijn die de fun~
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damentele problemen van het Belgisch openbaar leven, die nu met zo'n
verschrikkelijke duidelijkheid aan het licht zijn gekomen, niet weer voor
een tijd verdoezelt in een plat, kortzichtig compromis. Democratische
oplossingen zijn toch nog steeds mogelijk zonder dat een van beide
partijen zich noodzakelijk verslagen en vernederd of in zijn vitale belangen bedrogen hoeft te voelen. Begrip en verdraagzaamheid blijven de
deugden van eerste noodzaak, om de abstracte simplificaties te doorbreken welke een revolutie steeds wil opdringen. Wanneer de rust is weergekeerd, kan weer trager gedacht worden, mét aanhalingstekens, en
hopelijk constructiever dan in het verleden.
10 januari 1961

Het Waals complex

Historische
groei
L

N de ogen van de onvooringenomen toeschouwer van het Belgische
nationaliteitsvraagstuk zijn de acteurs op het toneel al even onthuts
send als het probleem zelf paradoxaal is. De Vlaamse acteur brengt zijn
onafwendbaar toenemende meerderheidspositie in het gedrang door een
gebrek aan volgehouden zelfvertrouwen, dat hem steeds opnieuw ertoe
brengt zich af te zonderen in plaats van zich rustig te doen gelden. De
Brusselse acteur doet ongeveer al het mogelijke om de eenheid van de
staat, waarmede zijn invloed nochtans staat of valt, in gevaar te brengen, zowel door een aanmatigend identificeren van de hoofdstad met
het land, als door een anti-Vlaamse vooringenomenheid. En de Waalse
acteur tenslotte slaat van een historisch en cultureel gegroeid meerder
waardigheidscomplex over in een demografisch en economisch minderwaardigheidscomplex en grijpt ter vermijding van een denkbeeldige en
in ieder geval ver verwijderde „minorisatie" met spectaculair gebaar
naar redmiddelen die het proces van de Waalse achteruitgang slechts
kunnen verhaasten.
Dit zijn natuurlijk generalisaties. De verschillende landsgedeelten
van België hebben geen institutionele structuur, geen homogene leidende groep, en dus ook geen representatieve woordvoerders. De tegenstellingen worden overkoepeld door vooral economische gemeenschappelijke belangen en doorkruist door andere tegenstellingen, regionale en
vooral ideologisch-partijpolitieke. Wie echter op de kracht van deze
bindingen rekende om de Vlaams- Waalse tegenstellingen op de achtergrond te houden en tot een „faux problème" te verklaren is in 1960
bijzonder kortzichtig gebleken. De partijpolitieke~ideologische tegenstel-lingen vallen namelijk samen met de Vlaams-Waalse; niet volledig,
want dan zou de situatie vrij eenvoudig zijn, maar grotendeels, wat een
oplossing ten zeerste bemoeilijkt. De economische betrekkingen, zelfs de
complementariteit, waarop de unitaristen zich in het verleden beriepen,
blijken nu juist het „Ausbruchsort" te worden van de crisis, veel meer
dan de taalkwestie, die van de andere kant aanzienlijk heeft meegen
werkt om de landsgedeelten te „sensibiliseren"
Historische groei
Het overwicht van het Waalse landsgedeelte in de door godsdienst
en gemeenschappelijke
zij het ook passief ondergane
geschiedenis
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bijeengebrachte gebieden, die in 1830 tenslotte van een eigen staatswezen werden voorzien, was grotendeels aan economische factoren te dan'ken, namelijk aan de snelle expansie van een door de geologie begunr
stigde zware nijverheid. Het (voor Wallonië en voor de eenheid van
het land) gelukkig toeval wilde dat de geschiedenis, door een oppervlakkige verfransing van een Vlaamse bovenlaag en van Brussel, aan
het nieuwe staatswezen een eenheidstaal had geleverd die dezelfde was
als die van het economisch zwaartepunt. De Walen voelden zich in
deze „natie" perfect thuis en twijfelden er niet aan dat met verloop van
tijd de Vlaamse bevolking haar „dialecten" zou opgeven (zoals gij zelf
het gedaan hadden) ten voordele . van een wereldtaal die ook de taal
van het steeds welvarender land was.
Om voor hen nog steeds bijna onbegrijpelijke redenen (enige verklaring: exploitatie, door geïnteresseerde politici en geestelijken, van een
door wereldvreemde romantici aangeblazen sentiment) hebben de Vla~
mingen dit niet gedaan. Zij hebben aldus in Waalse ogen de schuld op
zich geladen van alle moeilijkheden, ook van de huidige economische
achteruitgang van Wallonië, die toch zo gemakkelijk ware tegen te
houden, indien de Vlaamse arbeidskrachten zich in de Waalse indus~
triegebieden wilden komen vestigen om er de demografische achteruitgang goed te maken.
Dit is een eerste blijvende component van het Waals complex, die
reeds aanwezig is in de bekende brief van Destrée aan de Koning van
1912. Naast de voor de Vlamingen bevrijdende constatering van de
tweeledigheid van het land („Sire, il n'y a pas de Belges") met de
erkenning van de Vlaamse eigenheid, was er de beschuldiging aan het
adres van de Flaminganten: „Vous nous avez volé la Flandre", gij hebt
ons Vlaanderen ontnomen.
Deze brief was ook het begin van het Wallingantisme. Is dit een
Waals nationaal gevoel, vergelijkbaar met het Vlaamse of met het Ierse,
Tsjechische, Poolse, Catalaanse, die door de historici onder de verzamelnaam „nationaliteitenbewegingen" werden bijeengebracht? De term.
„Wallonië" was enkele jaren ouder dan de brief van Destrée. De ,,Walen” (deze term is wel eeuwen oud) begonnen zich toen nauwelijks
bewust te worden van de gemeenschappelijke band waarvoor een nieuw
substantief moest gesmeed worden. Het kon ook moeilijk anders. Geografisch vormde Wallonië geen andere eenheid dan het zuidelijke gedeelte te zijn van een land waarvan de zuidelijke grenzen al evenzeer
door toevallige omstandigheden waren getrokken als de noordelijke.
Sommige gebieden (het Doornikse) waren politiek veel langer met
Frankrijk verbonden geweest dan andere; een belangrijk gebied, het
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prinsbisdom Luik, was tot het einde van de 18e eeuw zijn eigen weg
gegaan, naast de rest van de Zuidelijke Nederlanden. Wallonië mist
nog steeds een hoofdstad (de belangrijkste stad, Luik, wordt niet als
dusdanig aanvaard door het andere zwaartepunt, Henegouwen, en de
centraal gelegen stad, Namen, is onbeduidend) , en vertoont nog steeds
verrassend losse betrekkingen tussen de verschillende streken (de
„route de Wallonie", de oost-westelijke autostrada door Wallonië is
veel meer een symbool dan een economische noodzaak) . De industriali,satie van de „sillon Wallon" van Doornik tot Verviers drukte wel eenzelfde stempel op de hele „voor", maar differentieerde haar ook toenemend ( geestelijk, sociologisch en politiek) van de andere Waalse gew
bieden; het onderscheid komt steeds opnieuw te voorschijn. Zelfs de
noordelijke grens van Wallonië was voor de Waal vervaagd: hoe blijvend en scherp de taalgrens ook is, benoorden daarvan bleven Brussel
en zelfs de Vlaamse steden voor hem een gebied waar hij met het Frans
zonder moeite terechtkwam, en waarvan hij de volledige verfransing
nog hoopte te beleven. Het Frans heeft het ontstaan van een welbe,paald Waals bewustzijn ten zeerste in de weg gezeten. Nadat het gebruik van het Waals en van andere dialecten als ondoenbaar was opgegeven, bevorderde het Frans de identificatie van Wallonië met een
Belgische Natie, die op het Frans was gebouwd, en waarin de oor'spronkelijk Franstaligen, nl. de Walen, dus ook de eersterangs-patriot-ten waren. Zodra anderzijds de culturele dualiteit van het land een
bewust probleem werd, bood het gebruik van het Frans de Walen de
gelegenheid om zich te identificeren met Frankrijk: de Brabanconne, tot
daar toe; maar in ieder geval de Marseillaise zodra ergens de tonen van
De Vlaamse Leeuw gehoord werden. Een conflict tussen de twee
loyauteiten waarvan de twee eerstgenoemde liederen het symbool zijn,
was voor de Walen gewoonweg ondenkbaar, zoals de vergelijkbaarheid
tussen hun „separatisme" en het Vlaamse werd ontkend. Had trouwens
Jefferson niet gezegd dat iedereen twee vaderlanden had, het zijne en
Frankrijk? Is, afgezien van de gemeenschappelijke taal, Frankrijk niet
het universeel land kortweg, het land waaruit ook de geestelijke stromingen kwamen die beantwoordden aan de industrialisatie en de verstedelijking van de Waalse voor?
De wapenbroederschap met Frankrijk tijdens de eerste wereldoorlog,
later ook bewust onderhouden van Franse zijde en voortgezet in het
Frans-Belgisch militair bondgenootschap, heeft deze band versterkt.
Tussen de twee wereldoorlogen, toen het Vlaams bewustzijn versterkt
was, is over dit Frans-Belgisch militair akkoord een conflict ontstaan
dat in de grond kenschetsender was dan het taalvraagstuk. Voor het
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taalvraagstuk werd in de jaren dertig een oplossing gevonden die er
eigenlijk geen was, nl. de territoriale officiële eentaligheid, waarvan
beide landsgedeelten het behoud van hun integriteit verwachtten, maar
de Vlamingen ten onrechte ook een onafwendbare evolutie naar
een meerderheidspositie, en de Walen het behoud van de voor hen
voordelige machtsverhoudingen; deze laatste verwachting klopte, ber
houdens de onvoorziene evolutie van Brussel en van de verfranste Vlamingen tot een derde groep die zich gedeeltelijk ten laste van de Walen
„breitmachte". Het militair vraagstuk was echter kenschetsender voor
de latere ontwikkeling, omdat hier een onoverbrugbare tegenstelling
tussen de twee landsgedeelten tot uiting kwam die op zichzelf genomen
niets met het taalvraagstuk te maken had. Hier ligt trouwens een van
de wortels van de Koningscrisis na de tweede wereldoorlog, waar nogmaals dezelfde tegenstelling zich aftekende: de meerderheden lagen
anders in de twee landsgedeelten, zoals zij ook anders lagen in de kwesties van incivisme en repressie, in de schoolstrijd van 1955, en zelfs in
de Kongocrisis.
Indien in een essentieel politiek conflict de scheidingslijn zuiver met
de taalgrens samenvalt, dan is de oplossing rationeel eenvoudig: dan
mogen, bij wijze van spreken, de Vlamingen hun koning voor zich houden, met al de complicaties vandien. Politieke slimmerikken zouden van
mening zijn dat er daarentegen geen gevaar voor de eenheid bestaat,
indien een politieke stelling door een meerderheid in het ene landsgedeelte en door een minderheid in het andere wordt ingenomen; de meerderheid zal er dan immers naar streven haar partijgangers aan de an
dere zijde van de taalgrens niet los te laten. Dit cement, op zichzelf

genomen reeds van twijfelachtige kwaliteit (zoals deze maanden in de
socialistische rangen kon worden vastgesteld), wordt echter een splijtzwam wanneer de tegenstellingen zich steeds opnieuw dekken. De
exasperatie en de frustratie stapelen zich bij iedere nieuwe gelegenheid
op, het andere landsgedeelte wordt dan niet als een tegenstander, maar
als een hinderpaal, een „blok aan het been" ervaren. Het gaan van een
eigen weg krijgt dan de voorrang boven het ondersteunen van de gelijkgezinde minderheid in het andere landsgedeelte. Het Belgisch en Brusr
sels „Establishment", vanaf de kroon naar beneden, kan dan niet langer
als scheidsrechter optreden (een taak die het in het verleden overigens
ontoereikend vervuld heeft) maar kan niet meer doen dan door een
opportunistisch compromis minstens één en eventueel twee van de
landsgedeelten tegen zich opzetten.
Op het ogenblik waarop wij dit schrijven, is nog niet duidelijk welk
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compromis voor de stakingsbeweging zal nagestreefd worden, maar
deze beweging zelf geeft een kenschetsend voorbeeld van het op elkaar
ingrijpen van sociaal-economische, partijpolitieke en nationale tegenstellingen, welke wij hier langs Waalse zijde onderzoeken.
Socialistisch klimaat
Het is bekend dat het zwaartepunt van het socialisme in Wallonië
ligt (dit zijn de vier zuidelijke provincies met het arrondissement Nijvel,
terwijl onder Vlaanderen gemakkelijkheidshalve de vier noordelijke
provincies met het arrondissement Leuven verstaan wordt, en het
Vlaamse gedeelte van het arrondissement Brussel terzijde wordt gelaten) . Van de 76 Waalse volksvertegenwoordigers zijn 40 socialist (en
bovendien nog 2 communist). In Brussel hebben de twee partijen een
gelijke sterkte (13). Van de 104 Vlaamse volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen 64 de Christelijke Volkspartij en 31 de Belgische Socia»
listische Partij. Deze cijfers geven in een evenredig kiesstelsel een benaderende aanduiding van de respectievelijke sterkte. De socialistische
syndicaten (het Algemeen Belgisch Vakverbond) zijn minstens even
sterk in Vlaanderen als in Wallonië (het Algemeen Christelijk Vakverbond numeriek gelijkwaardig aan het A.B.V.V. ligt voor minstens de
drievierden in Vlaanderen), maar de getallen zeggen niet alles. De
Waalse socialistische syndicaten beheersen de sleutelposities vooral in
de zware nijverheid (de staalproduktie is uitsluitend in Wallonië gelo-kaliseerd) en vertoonden de laatste jaren een tendens en een klimaat
die zich steeds meer van de socialistische syndicalisten in Vlaanderen
onderscheidden.
De oorzaken van deze uiteenlopende evolutie zijn complex, en sommige werden reeds herhaaldelijk aangestipt. Het volkskarakter brengt
mede dat het Vlaams socialisme alles bij elkaar meer op de Noorderlanden gericht is; het Waalse socialistisch syndicalisme onderging de
invloeden uit Frankrijk (niet noodzakelijk van de Franse socialistische
partij) en langs Frankrijk om. Het was „radicaler" en voelde ook het
bereiken van extreme doelstellingen (nationalisaties) meer binnen zijn
bereik, gezien zijn meerderheidspositie in Wallonië.
Vooral bewoog het zich in een ander „klimaat". Kenschetsend hiervoor was de verklaring van zijn leider André Renard, dat de beweging
thans opnieuw had aangeknoopt met de revolutionaire tradities van het
einde van de vorige eeuw, en de Franse journalist Raymond Cartier
stelde bij de Luikse vakbonden „een conservatieve geest op het gebied
van de industriële evolutie" vast. Dit schijnt ons vrij essentieel. Af ge~
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zien van de adhesie aan de doctrine van het revolutionaire syndicalisme
van een halve eeuw geleden, is er een, op het eerste gezicht onverklaarbare nostalgie naar de „omgeving" van een vorig tijdperk van de industriële ontwikkeling. Reeds in de kwestie van de verdere exploitatie van
de niet-rendabele mijnen werd dit vastgesteld; men hield emotioneel
vast aan deze „slechte" mijnen, het symbool van het „zwarte land", en
er moest uitdrukkelijk gepleit worden voor een overschakeling naar
andere activiteiten, zoveel minder gevaarlijk dan de mijnarbeid, en menselijk zoveel aantrekkelijker ( wie vasthield, is een andere kwestie; de
meerderheid van de ondergrondse arbeiders in Wallonië zijn vreemdelingen, anders dan in Limburg) .
Economische en demografische evolutie
Men wil dit klimaat (onmisbaar geacht voor een revolutionair socialisme) niet missen en vooral het Waals monopolie van de zware nijverheid niet verliezen. De economische evolutie van België dreigde dit
nochtans mede te brengen, en ten grondslag hiervan ligt een demografi~
sche evolutie. Slechts 34% van de 9.129.000 Belgen bewonen Wallonië,
en daaronder bevinden zich honderdduizenden buitenlanders aan wie
het trouwens te danken is dat het geboortecijfer voor het Waalse land
(15,84 per duizend, vergeleken met Vlaanderen 18,55) nog niet lager is
dan het reeds is, namelijk het laagste van West-Europa. De bevolking
van Vlaanderen steeg in 12 jaar met 9 %, die van Wallonië met 2 %,
( immigratie inbegrepen) . De veroudering van de bevolking had een
vermindering van het aantal in Wallonië tewerkgestelde arbeiders en
bedienden tot gevolg, van 626.000 in 1950 tot 592.000 in 1959 (in
Vlaanderen een stijging van 742.000 tot 809.000) . Niettegenstaande de
sluiting van de mijnen was er echter slechts een geringe stijging van de
werkloosheid vast te stellen, nl. van 20 tot 25% van de totale werkloosheid van het rijk in de periode 1954-1959. Het Vlaamse aandeel blijft
65% (voor 51 % van de bevolking) . Een veelzeggend beeld biedt overigens de statistische vergelijking van de tewerkstelling per landsgedeelte
met het in dit landsgedeelte woonachtige arbeidspotentieel. Het cijfer
voor Wallonië is 99, voor Brussel 142, en voor Vlaanderen 84. De
tewerkstelling, de lonen, en overigens het welvaartspeil in het algemeen
liggen in Wallonië nog steeds hoger dan in Vlaanderen. Tegenover de
crisis in de steenkoolproduktie staat een aanzienlijke uitbreiding en modernisering van de staalproduktie, van 4,232 miljoen ton in 1953 tot
5,965 miljoen ton in 1959, met een voorziene verhoging van de produk-tiecapaciteit van 7,5 miljoen ton nu, tot 9,6 miljoen ton in 1963. Wel is
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er anderzijds een tekort aan nieuwe industriële activiteiten in de „groei'
sectoren" (elektronica, chemie, machinebouw) , een gevolg van de verstarring die heel het Belgisch bedrijfsleven deze jaren heeft gekenmerkt,
en die zich natuurlijk het duidelijkst aftekent in het traditionele industriegebied. Van een tekort aan overheidszorg voor Wallonië kan geen
sprake zijn. Indien de filiaalbedrijven van buitenlandse ondernemingen
zich meestal in Vlaanderen vestigen, dan is dit zeker niet omdat zij te
Brussel niet op de Borinage opmerkzaam zouden gemaakt zijn. Alles
Lesamen genomen komt de afname van het Waalse aandeel in de Belgische economie slechts overeen met de demografische situatie, en is dit
aandeel nog steeds groter dan het aandeel van de bevolking.
Psychologische complexen
Hoe worden nu deze economische feiten in psychologische complexen
omgezet? De gedeeltelijke sluiting van de mijnen en de verstarring in de
traditionele activiteiten heeft tot de conservatieve reactie geleid die wij
boven hebben aangestipt. Dat de hoofdoorzaak van de relatieve achter-uitgang van Wallonië demografisch is, wordt slechts door de klaarzien
den in het licht gesteld ( Paul Romus: „Le dépeuplement résultant d'une
baisse de la natalité, comme cela existe en Wallonie, entrave le recrutement de la main-d'oeuvre et paralyse le développement économique";
Gouverneur Cornez, Voorzitter van de Conseil Economique Wallont
„Le vieillissement de la population et le nombre insuf fisant d'éléments
jeunes dans la population active ont d'autres conséquences immédiates
qu'il est nécessaire de souligner, une fois de plus: la tendance à investir
est plus faible dans les régions demographiquement déficitaires et ne
fera que s'amenuiser'') . Op het verschijnsel zelf, dat overigens complex
is, oefenen deze waarschuwingen geen invloed uit. Uit de demografische verschuiving van het land worden eerder Waalse federale conclusies getrokken o.m. door de socialistische Waalse federaties, die in een
interview in Le Soir als volgt werden toegelicht: „In een land als België,
dat tevens onderscheiden volken omvat, is het niet meer het algemeen
stemrecht dat de overwinnaar en de overwonnene van een verkiezing
aanduidt, maar wel de demografie. Het los van België is thans herleid
tot een doodgewone berekening die de verkiezingen en heel het spel van
de vrijheid van mening overbodig maakt. Aangezien het getal Vlamingen groter is dan het getal Walen, wordt België in de huidige formule
van de unitaire staat doodgewoon gemajoriseerd ( . . . . ) In een land met
twee volken waarvan het ene op voorhand zeker is te winnen, is het
algemeen stemrecht niet meer dan een techniek die duidelijk onderge--
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schikt is aan de genetische functie (une technique nettement inferieure
à la fonction génétique) ". Ter geruststelling van de Vlamingen (zonder
welke een federalisme toch niet mogelijk is) wordt hieraan toegevoegd
dat „het federalisme niet een premie zal zijn aan een abstinent Wallonië
en een bestraffing van een prolifiek Vlaanderen".
Indien de demografische ontwikkeling aldus in het Vlaams-Waalse
spanningsveld terechtkomt, dan gebeurt dit a fortiori met de economische verschuiving. Er zijn andere landen waar zich een dergelijke verschuiving voordoet, en waar selectieve regeringsmaatregelen voor achtergebleven gebieden worden genomen. België is het land waar deze
gebieden zorgvuldig werden gedoseerd boven en onder de taalgrens, en
waar alles op haren en snaren werd gezet om te verhinderen dat een
Luikse onderneming even boven de nabije taalgrens een filiaal zou ves^
tigen. Het is het land waar men de „complementariteit" van de twee
landsgedeelten (bedoeld is het Waalse monopolie van de zware indusr
trie) tot een dogma probeert te maken en waar een project tot vestiging
van een staalnijverheid in Vlaanderen mede de aanleiding kan zijn tot
het uitbreken van een staking in Wallonië die het land economisch
retrogradeert en politiek uit zijn hengsels dreigt te lichten.
De huidige stakingen

Hoewel de Luikse vakbondsleider Renard in de eerste kwestie met
een stakingsdreiging succes had behaald (het filiaal blijft beneden de
taalgrens) en in de tweede kwestie vroeger herhaaldelijk stelling had
genomen ( „Een gemene streek wordt beraamd tegen de Waalse arbeidersklasse . • .. Kapitalistische groepen plannen de oprichting van een
staalhoogoven te Brugge
.Wij
Wij zullen alle mogelijke druk uitoefenen om onze streek hiertegen te vrijwaren") , is het moeilijk uit te
maken welke rol deze aangelegenheid in het ontstaan van de huidige
stakingen heeft gespeeld. Renard gaf de wending in Waalse federalistische zin eerst na een week en men moet in het midden laten in welke
mate dit gebeurde uit overtuiging, ofwel om voor zijn volgelingen, die
ontstemd werden over de mislukking van de stakingsbeweging in het
Vlaamse land, een nieuwe gevoelskracht te mobiliseren, ofwel om
een uitweg te zoeken voor een stakingsbeweging die zonder meer een
mislukking tegemoet ging. Hoofdzaak voor ons is dat het Waalse thema
in de voorafgaande periode aanwezig was (en sterk aangewakkerd
werd ook door niet-socialisten) , en middenin een grote rol ging spelen.
Of hiermede al zeker het resultaat bereikt werd dat de buitenlandse
investeerders (die van het staalcomplex inbegrepen) van vestigingen in
....
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woelig België zullen afzien, dan wel of zij zich nog meer dan voorheen
naar het rustige Vlaanderen zullen richten (en daarin door de binnenlandse grootindustriëlen zullen gevolgd worden) , valt nog niet uit te
maken. Deze vraag heeft echter hoofdzakelijk de Vlaamse reacties op
het federalisme van Renard ingegeven.
Een grote moeilijkheid is steeds geweest de raming van de kracht, de
diepgang en de omvang van het wallingantisme, en deze moeilijkheid is
nu groter dan ooit. De Waalse stellingnamen lokken bij de Vlamingen
steeds de qualificaties uit van heetgebakerdheid en fanatisme. Onmiddellijk na de tweede wereldoorlog verbaasde een Waals Congres (met
vele honderden deelnemers, al wist men niet wat ze vertegenwoordig~
den) het land met een motie ten gunste van een „onmiddellijke aansluiting" bij Frankrijk. Op Brussel maakt dit steeds een grote indruk
(en een nog grotere indruk wordt daarenboven voorgewend) . Op
Vlaanderen niet meer. Men ziet erin een element van chantage en rear
geert met een „als de Walen het werkelijk willen, ons goed". Hoewel
op een vrij theoretisch niveau wel eens tussen Waalse en Vlaamse federalisten overeenstemming bereikt wordt, blijft bij de Vlamingen het
gevoel bestaan dat ieder van beide partners met federalisme iets anders
bedoelt. Zo is ook de wallingantische omzwaai in de stakingsbeweging
moeilijk te beoordelen. Dat minstens tactisch op het wallingantisme een
beroep werd gedaan, bewijst dat ervaren demagogen hiervan toch een
zekere weerklank verwachten. Brengen zij anderzijds het wallingantisme aldus in de brede massa? Of zullen zij bij de niet-socialistische Walen sterkere weerstanden dan ooit oproepen, en aldus de Waalse verdeeldheid (die door de Vlamingen vaak wordt onderschat) vergroten?
Alles tesamen genomen schijnt de federalistische stroming in Wallonië
slechts verklaarbaar vanuit het „omgekeerd minderwaardigheidscoma
plex'', dat de socialistische Brusselaar Victor Larock ooit eens heeft
vastgesteld, en vanuit een volstrekt verkeerde voorstelling over de eigen
positie van Wallonië en het Belgisch complex. De faam van politieke
efficaciteit die de Waalse socialisten lange tijd bij de Vlamingen geno~
ten hebben, heeft een ferme deuk gekregen. Renard zal door straatgen
weld geen investeerders aantrekken, hij heeft de invloed van de gematigde Vlaamse socialisten in partij en syndicaat aanzienlijk versterkt, en
de kansen op een algemene Vlaamse samenwerking met de socialisten
vergroot, hij heeft Brussel dichter bij het Vlaamse land gebracht; het
federalisme dat hij aan de orde heeft gesteld, kan geen ander gevolg
hebben dan het Waalse land tot zijn ware proporties in België terug te
brengen.
7 januari 1961

Straatrevoluties in België

K. VAN ISACKER

AAR aanleiding van de „straatrevolutie", die eind december in
België was losgebroken, verklaarde Eerste-Minister Eyskens op
Oudejaarsavond voor de radio en de televisie: „Het gaat hier om niets
minder dan om het bestaan en de werking van onze instellingen". Op
Kerstavond had hij reeds gezegd: „De democratie is niet meer mogelijk
indien de straat regeert". Heel de niet-socialistische opinie in binnenen buitenland was het met deze zienswijze eens: indien de regering voor
dit geweld zou zwichten, zou dit het einde van onze staatsinstellingen
betekenen.
In tien jaar tijd heeft België nu drie zulke gewelddadige crisissen
meegemaakt: de koningskwestie, de schoolstrijd, en thans de strijd om
de herstelwet. Telkens kwam een oproerige massa in beweging om een
wettelijke beslissing van de wetgevende macht te verhinderen of ongedaan te maken. In de schoolstrijd in 1955 bevond ook de rechtse opinie
zich op deze gevaarlijke helling, maar haar leiders zagen zelf het gevaar
van de onderneming in en zetten de illegale actie stop. In de koningskwestie in 1950 capituleerde het gezag voor de straat en berustte in de
troonsafstand. Toen werd voorspeld, dat deze nederlaag fataal zou zijn
voor de democratie. Dat alles toch weer in orde kwam, was slechts
schijn. De herhaling van hetzelfde linkse oproer, tien jaar later ditmaal tegen de wil van de meeste socialistische leiders, die zelf door de
opstandige beweging worden overspoeld illustreert hoe zeer de vroegere experimenten het normaal functioneren van onze instellingen en
meteen de openbare waarborg voor het algemeen welzijn in het gedrang
hebben gebracht.
De huidige crisis is het hoogtepunt van een meer dan honderd jaar
lange historische ontwikkeling. In vergelijking met wat thans in België
aan de gang is, schijnen de gelijksoortige gebeurtenissen van honderd
jaar geleden een belachelijke karikatuur. De „massa" die toen in beweging kwam, was nog „burgerlijk". Naarmate zij meer „volks" werd, nam
haar actie een steeds meer dreigende vorm aan: uit een kluchtig salonoproer groeide een dramatische revolutie. Een summiere en zeer
voorlopige schets van deze historische lijn kan wellicht bijdragen tot
een scherper begrip van wat er thans op het spel staat.
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C'est la mort du régime parlementaire
Reeds in 1857 is een straatrevolutie erin geslaagd een wet te breken.
In 1856 diende de katholieke regering De Decker een wetsvoorstel in
over de „stichtingen van weldadigheid": de wet zou de vrijheid van de
donateurs waarborgen, maar tevens, om mogelijke misbruiken te voorkomen, het beheer van de stichtingen aan staatscontrole onderwerpen.
Door deze controle hoopte de regering de liberale oppositie te paaien,
maar zij vergiste zich: wat gaven de liberalen om een controle, zolang
door de vrijheid van de donateurs, die bijna allen gelovigen waren, de
weldadigheid praktisch een katholiek monopolie bleef. Het beschik
kingsrecht over de kapitalen en gronden die voor de liefdadigheid be-stemd waren, behoorde toe aan de staat en niet aan de kloosters zoals
deze „kloosterwet", naar het woord van Frère~Orban, het wilde.
De debatten over het ontwerp duurden van 21 april tot 27 mei 1857
en werden steeds rumoeriger. En toen op 27 mei de voornaamste artikelen gestemd werden, brak te Brussel een oproer los, dat de liberale pers
weken van tevoren had aangevuurd. Benden brullende jongelui door~
kruisten de stad en gooiden de ruiten stuk van kloosters, dagbladkanto
ren, woningen van rechtse parlementairs. Na Brussel gingen ook Antwerpen, Bergen, Luik, Namen, Leuven, Verviers aan het muiten. De
gemeenteraden van deze steden verzochten de Koning het verderfelijk
wetsvoorstel in te trekken. De regering verloor het hoofd en besloot ten
slotte van het hele project, zelfs van de reeds gestemde artikelen, af te
zien. Aan deze zwakheid ging zij ten onder: de gemeentelijke verkiezinm
gen van oktober 1857 werden een succes voor de liberalen, en de regering nam ontslag. Dertien jaar lang, tot in 1870, bleven de liberalen aan
de macht.
De crisis van 1857 was het werk van een heel kleine groep uit de
liberale burgerij. Met een beetje ervaring en krachtdadigheid had de
katholieke regering ze gemakkelijk kunnen voorkomen. Maar toegeven
leek zo veel eenvoudiger. „L'opinion conservatrice, schreef de katholieke Emancipation. n'est pas, après tout, obligée de se dévouer seule au
soulagement des classes nécessiteuses; elle peut, sans manquer à sa digr
nité ou à ses devoirs, retirer le bienfait qu'elle of frait au pays". Was er
op dat ogenblik dan niemand die besefte, welk een fataal precedent
hiermede voor de toekomst werd geschapen? De dag dat de herrie begon, zei Leopold I tot zijn ministers en in het licht van de huidige
gebeurtenissen krijgen zijn woorden een haast profetische betekenis •
„C'est la mort du régime parlementaire. Vous comprenez cela, messieurs, vous comprenez qu'aujourd'hui, 28 mai, on a clóturé le régime
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parlementaire. On a violé la Constitution. J'ai tenu mon serment depuis
vingtrsix ans; on vient de m'en dégager. Qu'on ne 1'oublie pas!".
De tijdgenoten beseften echter niet, hoe voor het eerst was gebleken,
welk een verschuiving in het politieke leven was teweeggebracht door
de oprichting van de liberale partij in 1846. Deze partij was een extragrondwettelijk orgaan, dat met zijn centraal bureau, zijn comité's en zijn
pers de opinie direct kon aanpakken en richten, buiten de door de
grondwet voorziene instellingen en het parlement om, ook tegen het
parlement in. Wanneer later nog sterkere machtsgroepen steeds grotere
lagen van de bevolking in hun macht zouden krijgen, moest het straatoproer onvermijdelijk een fataal karakter krijgen.
Je me préoccupe peu des conséquences de mon discours
In 1871 dwong een tweede liberaal straatoproer een katholieke regen
ring tot ontslag. De Eerste-Minister, d'Anethan, had oud-minister De
Decker tot gouverneur van Limburg benoemd. Op dat ogenblik was De
Decker echter betrokken in het frauduleus failliet van de Sociétés Lan-grand--Dumonceau. De liberale oppositie vond hierin de aanleiding die
zij sinds een jaar zocht om de regering ten val te brengen. Op 17 november beloofde Jules Bara de regering over deze benoeming te intel%pelleren. De interpellatie volgde op 22 november en intussen had de
liberale pers de tijd gehad om de opinie op te ruien met een geval dat
zich uitstekend leende tot demagogie. „C'est avec tristesse, zei Bara,
que j'entre dans ce débat qu'on aurait du écarter de nos travaux; mais
j'y suis provoqué par les actes du gouvernement, et aujourd'hui je ne
pourrais le déserter, sans être accusé de manquer à l'accomplissement
d'un devoir impérieux .... Ces devoirs, messieurs, j'entends les remplir;
je me préoccupe peu des conséquences de mon discours, car c'est le
gouvernement qui m'a forcé à entamer de débat". Met evident demagogische bedoelingen maakte Bara in zijn rede gebruik van de dossiers der
curatoren van het faillissement, privé-papieren die moesten dienen voor
een proces dat nauwelijks aan de gang was. Hij wijdde o.m. uit over de
hoge rekeningen der zaken-lunchen van de beheerders: „Oui, pauvres
campagnards flamands, qui soutenez le parti clérical au pouvoir, on
vous ruinait et avec vos épargnes on faisait sauter des bouteilles de
champagne". De interpellatie zelf haalde natuurlijk niets uit: de motie
van wantrouwen werd verworpen. Maar onmiddellijk hierop bleken de
„gevolgen van deze redevoering", waarvoor Bara zich niet verantwoor
delijk achtte. De stad werd in beroering gebracht, niet door de „pauvres
campagnards flamands", maar door de liberale bourgeoisie, waaronder
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zich duizenden Walen bevonden die naar Brussel waren afgezakt. Benden ruitenbrekers verrichtten hun klassiek werk en bleven dagen lang
de straat onveilig maken. Zelfs eminente politieke persoonlijkheden verschenen hierbij ten tonele. In het dagboek van een betrouwbaar ooggetuige kan men, dd. 28 november 1871, volgend actueel zinnetje lezen:
„La ville nous a paru calme ce soir. Cependant nous avons rencontré
une bande très nombreuse d'émeutiers. Frère, Bara et d'autres doctrinaires suivaient à une certaine distance". Het hoogtepunt viel op 30 no~
vember. 's Avonds trokken in de regen en de sneeuw duizenden beton
gers naar het koninklijk paleis en bleven er uren brullen tegen de regering en de koning: „Oh, roi de carton, parais à ton balcon, et sans f ar
con, donne ta démission". Het leger slaagde er tenslotte in de betogers
te verdrijven. Maar Leopold II had er genoeg van: op 1 december vroeg
hij het ontslag van de regering, die het vertrouwen van het parlement
had bewaard.
Pauvres campagnards flamands,
qui soutenez le parti clérical au pouvoir
De twee straatrevoluties welke wij tot nog toe beschreven hebben,
waren duidelijk geïnspireerd door antiklerikalisme. Straks moge blijken
hoezeer dit verband houdt met de huidige situatie.
Alle verdere pogingen tot straatrevoluties uit de volgende jaren opsommen, is hier niet mogelijk. Smeulend, af en toe oplaaiend, bleef van
nu af het oproer de parlementaire instellingen bedreigen. De meest
frappante herhaling was die van 1884, weer met een kennelijk antiklerir
kale inslag. In de nieuwe katholieke regering bereidden de ministers
Jacobs en Woeste een nieuwe wet op het lager onderwijs voor, welke
de „ongelukswet" van 1879 moest vervangen. In het hele land en vooral
te Brussel schopten de liberalen herrie, om hierdoor het bewijs te leveren dat de katholieken de rust in het land niet konden verzekeren en
dus niet in staat waren te regeren. Op 7 september 1884 organiseerden
de katholieken te Brussel een massale manifestatie, waaraan 100.000
betogers deelnamen. In de kleine straatjes rond de Beurs en de Sint-Niklaaskerk stonden groepen liberale opruiers klaar met knuppels en
stenen. Op een teken van de leiding sprongen de knuppelaars uit de
straatjes naar voren, braken door de rangen en sloegen op de manifestanten los; op een nieuw teken trokken zij zich terug, om zich klaar te
maken voor een aanval op een volgend deel van de stoet. Het traject
van de optocht was afgezet met cordons politie en bereden burgerwacht, zodat de betogers onmogelijk konden uitwijken in de zijstraten
om aan de aanvallers te ontkomen; zij werden voortgedreven van de
26
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ene kloppartij naar de andere, over een afstand van vijfhonderd meter.
Ingewijden in het complot hadden post gevat op de trappen van de
Beurs en genoten daar van het schouwspel.
Weken lang bleven de straatrellen aanhouden, en de liberale overwinningen bij de gemeentelijke verkiezingen van oktober verhoogden
nog de spanning. Tenslotte vroeg Leopold II het ontslag van de minisr
ters Jacobs en Woeste. De katholieke opinie interpreteerde dit als een
nieuwe concessie aan het liberale straatgeweld. „Sire, schreef de latere
Mgr. Keesen in Le Constitutionnel, nous vous avons toujours défendu.
Au j ourd'hui vous n'étes plus défendable. Pour la dixième fois vous nous
avez trahis< Nous vous lachons".
Socialistische revoluties
Na 1884 had het liberalisme uitgediend. Het marxistisch socialisme,
dat nu aan bod kwam, zag in de politieke revolutie het enige middel om
voor de arbeidersklas een plaats te veroveren in het openbaar leven, dat
uitsluitend werd beheerst door de burgerij. Zolang het cijnskiesstelsel
in zwang bleef, beschikten de socialisten inderdaad over geen ander
verzetsmiddel dan de actie in de straat, en zelfs na het invoeren van het
algemeen meervoudig stemrecht, in 1893, bleef dit nog ten dele zo. Wat
de socialisten met hun revolutiepogingen dus bedoelden, was niet het
breken van wettelijke parlementaire beslissingen, maar het vervangen
van het burgerlijk regime door een volksdemocratie als eerste stap naar
het collectivisme. Principieel en uit hoofde van hun doctrine zijn zij
echter ook na de democratisering van het regime aan hun revolutionaire
methodes blijven vasthouden.
De eerste belangrijke volksopstand in België, in maart 1886, kunnen
we hier buiten beschouwing laten. Dit was geen verzet met politieke
doeleinden, maar de spontane opstand van tot wanhoop gedreven uitgehongerden. Het oproer werd brutaal onderdrukt door het leger en
viel stil na de schietpartij van Roux, op 27 maart, toen een peloton in
het gezicht van een bende jonge stakers en vrouwen het vuur opende.
Er vielen twaalf doden en talrijke gekwetsten.
De voornaamste socialistische opstanden met politiek karakter zijn die
van 1893, waardoor het algemeen meervoudig stemrecht werd verkregen, en die van 1902 en 1913, voor de verovering van het algemeen
stemrecht. Vooral willen we hier echter het politiek oproer van 1899
vermelden, dat geleid werd door de socialisten, liberalen en Daensisten,
en de regering dwong tot capituleren 1),
1

) De beschrijving hiervan hebben we overgenomen uit F. Van Kalken, Commo-

tions Populaires en Belgique.
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In april 1899 diende de katholieke regeringsleider Jules Vandenpeereboom
deze onfortuinlijke naam inspireerde tijdens het oproer lied~
jes met eindeloze varianten op het thema .pereboem" een wetsvoor
stel in, waardoor de evenredige vertegenwoordiging zou ingevoerd
worden, doch alleen in de zeven grootste arrondissementen ( Brussel,
Antwerpen, Luik, Gent-Eeklo, Charleroi, Bergen en Leuven) ; in de
overige arrondissementen zou het meerderheidsstelsel in zwang blijven.
Nu was de katholieke meerderheid juist het sterkst in deze kleine arronr
dissementen, zodat de rechtse overmacht in het parlement (ca. 100 zetels, tegen ca. 30 socialistische en ca. 12 liberale zetels) ook na de
nieuwe kieswet onbedreigd zou voortduren.
De herrie begon in de Kamer. Toen op 27 juni de datum werd vastgesteld voor het debat, noemde de socialist Napoleon Smeets de regering „responsable des cadavres qui joncheront la zone neutre", en Vandervelde voorspelde dat „les baïonnettes sur lesquelles compte le gouvernement deviendraient intelligentes". En toen dan plotseling verno~
men werd dat de questuur de toegang tot de tribunes controleerde, veranderde de Kamer in een gekkenhuis. De oppositie zong, brulde, f loot,
klopte op de banken, tot tenslotte de voorzitter de vergadering moest
schorsen. De volgende dag werd het nog erger. Het gehuil was nu oorverdovend en overal vielen klappen. Sommige kamerleden rolden al
vechtend over de vloer. De ministers moesten door de huissiers ber
schermd worden. 's Avonds sloeg de koorts over naar de straat. De
rijkswacht belette de invasie van de neutrale zone, maar in het centrum
van de stad werd er flink gevochten en rinkelden de ruiten van grote
warenhuizen aan stukken.
's Anderendaags verwierp de Kamer een motie tot verdaging van het
wetsvoorstel, wat nieuwe troebelen veroorzaakte in de stad. Gendarmen
te paard joegen groepen betogers uiteen, maar werden weldra zelf
onder de voet gelopen. Een flink deel van de nacht duurden de gevech.ten en de vernielingen voort. Op 30 juni bezwoer de oppositie Vandenpeereboom zijn wetsvoorstel op te geven. Tenslotte stelde de regeringsleider voor de zitting op te heffen en samen naar een overeenkomst te
streven. Op 4 juli trok Vandenpeereboom het voorstel in, en korte tijd
daarop nam hij ontslag. Op 24 november 1899 werd de evenredige
vertegenwoordiging, toepasselijk op alle arrondissementen, gestemd.
Parenthesis
Fataal is geen enkele van deze vooroorlogse straatrevoluties geweest.
De meesten verliepen zelfs in een sfeer van Brusselse „zwans". Maar
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bedenkelijk was, dat het steeds uitgebreider straatgeweld, waardoor de
regering herhaaldelijk tot capitulatie gedwongen werd, in de grond
steeds ingegeven was door de in België zo diep ingewortelde klerikale
en antiklerikale spanningen.
Niettegenstaande al deze precedenten, bleef de periode tussen de
twee wereldoorlogen gevrijwaard van eigenlijke straatrevoluties. Er
kwamen vaak stakingen voor, zelfs van dreigende aard, maar zij hadden
slechts een bijkomstig politiek karakter en leidden meestal tot een voor
alle partijen aanvaardbaar akkoord. Ook Degrelle, die met het Rexisme
naar een politieke revolutie streefde, bereikte niets. Zijn mars op Brussel, op 25 oktober 1936, werd een bespottelijke vertoning.
Hoe is het te verklaren, dat in deze periode de eigenlijke straatrevoluties uitbleven? De omstandigheden waren nochtans gunstig: de coali^
tieregeringen bleken hopeloos zwak en stortten telkens na enkele maanden weer in elkaar; grote lagen van de bevolking verloren het vertrour
wen in de parlementaire democratie, terwijl het regime door de economische crisis van de dertiger jaren aan het wankelen werd gebracht.
Voor de extremistische partijen, die een corporatief en totalitair regime

voorstonden, leek de kans schoon en toch werd deze kans niet aangegrepen. Waarom niet? Het antwoord hierop luidt: hoofdzakelijk omdat
het land tussen 1920 en 1940 geen uitgesproken politiek-religieuze
twisten kende. Pas na de oorlog, toen deze domme tegenstellingen weer
scherp werden, braken opnieuw straatrevoluties los, die het land tot op
de rand van de burgeroorlog brachten.
Antiklerikalisme
De drie straatrevoluties van na de oorlog liggen nog vers in ieders
geheugen en hoeven hier niet verhaald te worden. Niemand kan echter
ontkennen, dat naast de Waals-Vlaamse tegenstelling, die misschien
nooit zo brutaal tot uiting is gekomen als in de huidige crisis, de spanning tussen klerikalisme en antiklerikalisme, veel meer dan enig maatschappelijk of politiek meningsverschil, er de ware achtergrond van
vormt. Voor de koningskwestie en de schoolstrijd is dit overduidelijk.
Maar de linkse perscommentaren rond de jongste revolutie bewijzen
dat ook van de crisis die het land thans overhoop zet, het antiklerikalisme de eigenlijke inzet is. De ontwikkeling, waarvan we thans een hoogtepunt meemaken, is begonnen met de anti-godsdienstige radicalisering
van het liberalisme rond 1850, en is, na een onverhoopte parenthesis
van twintig jaar tussen de twee wereldoorlogen, opnieuw en dreigender
doorgebroken na 1945. Sinds de oorlog blijft de klerikalistischrantiklei
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rikalistische spanning ons openbaar leven vergiftigend determineren, tot
in het onzinnige en bespottelijke toe. Waarom deze terugkeer naar een
negentiende-eeuws en typisch bourgeois-klimaat, dat in de huidige wereld geen zin meer heeft? En waarom moeten deze politiek-religieuze
spanningen steeds weer omslaan in straatrevoluties die het land ten
slotte naar de volledige uitputting leiden? De verklaring lijkt ons de
volgende. Gezien zijn overmachtige syndicale organisatie en zijn reële
greep op een zeer groot, zo niet het grootste, deel van de arbeidersklasse meent het socialisme het recht te hebben de meerderheid in het
land te vertegenwoordigen en zijn doctrine aan de staat op te dringen.
In België, dat overwegend rechts en gelovig is, heeft het socialisme
echter geen kans op een absolute parlementaire meerderheid. Vandaar
het bitter verzet van het socialisme tegen wat het beschouwt als de
klerikale machten in het land. Vandaar ook de regelmatig terugkerende
greep naar het beslissende wapen dat uitstekend past bij de socialistiW
sche „gemeenschappelijke actie", de straatrevolutie. Zolang deze poli'
tiek-religieuze spanning in stand wordt gehouden, zullen wij ook in de
toekomst niet gespaard blijven voor gelijksoortige, maar steeds gevaarlijker wordende conflicten, die ten slotte moeten leiden tot de ineenstorting van het regime.
Er is slechts éég uitweg. Dat ten slotte die kleine groep in het land
het wint die, bestaande uit mensen van de meest uiteenlopende levensbeschouwingen, in een geest van verdraagzaamheid en wederzijdse
eerbied, streeft naar toenadering en samenwerking en het openbaar
leven tracht te deconfessionaliseren en uit de ban van de religieuze
tegenstellingen te bevrijden. Men moet echter toegeven, dat deze „naïevelingen" nog slechts weinig kans op slagen hebben. Als dit waar is,
kunnen wij slechts één ding hopen: dat wij én economisch én politiek zo
spoedig en zo grondig mogelijk in een bredere federatief-Europese eenheid geïntegreerd worden. In afwachting daarvan en als voorbereiding
daarop kunnen we wellicht hopen het Vlaamse land door een binnenlandse federalisering uit de benauwende gebondenheid aan het Waalse
landsgedeelte los te maken. Want met de „rode broeders uit Wallonië"
lijkt geen huis meer te houden. Losser van hen is er voor het Vlaamse
land wellicht nog een kans om een gezonder toekomst op te bouwen van
eerbied en verdraagzaamheid in een openbaar leven, waar geen plaats
meer is voor de funeste tegenstelling tussen klerikalisme en antiklerika
lisme.

PROF. DR. J. C. H. GERRETSEN

De kosmische
tijdschaal
EN der meest actuele problemen van de hedendaagse astrofysica is
de vraag naar het ontstaan en de ontwikkeling van de sterren.
Deze vraag schijnt nogal vermetel. Want hoe kan men iets te weten
komen omtrent de ontwikkeling van objecten, die onvoorstelbaar ver
van ons zijn verwijderd en die ons slechts informatie doen toekomen in
de vorm van moeilijk waarneembare en nog moeilijker analyseerbare
straling? Met betrekking tot de wordingsgeschiedenis van de aardkorst
liggen de dingen in vele opzichten gunstiger. Want de gesteenten zijn
voor direct onderzoek toegankelijk; men kan verborgen aardlagen bloot
leggen; men kan ouderdomsbepalingen verrichten langs verschillende
wegen, waarbij die van de metingen van radioactieve insluitsels wel tot
de belangrijkste en meest vruchtbare behoren.
De vraag naar de ouderdom van de sterren is van een geheel andere
orde van moeilijkheid en niet zo erg lang geleden leek dit probleem
vrijwel onoplosbaar. Maar in de allerlaatste decennia heeft men de
middelen in de hand gekregen, die in staat stellen een globaal beeld te
ontwerpen van de ontwikkelingsgang der sterren, waarbij het er op
begint te lijken dat tal van daarmee samenhangende inzichten door de
feiten worden geschraagd.
Een beslissende rol bij het verstaan van de inwendige bouw en de
ontwikkelingsgang van de sterren valt ten deel aan de fysica van het
atoom. Daardoor gaat men iets begrijpen van de processen die zich in
het inwendige van een ster afspelen; men kan zich een beeld vormen
van het mechanisme van de herkomst van de door de ster uitgestraalde
energie en van de processen, die het verouderen van een ster beïnvloe,den. De daarvoor vereiste waarnemingsgegevens zijn vooral in de laatste jaren in toenemende mate beschikbaar geworden. De meetmethoden
zijn ongekend verfijnd. Voorts bleek het mogelijk te zijn wiskundige
methoden toe te passen in een omvang, die tot voor kort ondenkbaar
scheen, omdat door de toepassing van de elektronische rekenautomaten
de toetsing van hypothesen en mathematische modellen kan plaats hebben, ook dan wanneer daarvoor zeer omvangrijke numerieke berekening
gen nodig zijn.
De op de structuur en de ontwikkelingsgang betrekking hebbende
vragen liggen aan de grens van de natuurwetenschap. Ze ontlenen
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immers niet alleen hun interesse aan het feit, dat ze een antwoord willen uitlokken aangaande onze positieve kennis van de materiële dingen,
maar niet minder aan de omstandigheid, dat bij de beantwoording
exacte redeneringen raken aan speculaties, waarbij dan ook wijsgerige
en zelfs theologische gezichtspunten niet kunnen worden geignoreerd.
Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat deze laatste onmoge
lijk door waarnemingen of mathematische theorieën kunnen worden
geverifieerd, resp. weerlegd. Maar ze zullen hun bijdrage kunnen leveren tot de opbouw van een integraal wereldbeeld, dat altijd meer is dan
een inventarisatie van natuurwetenschappelijk bereikbare feiten.
Het speculatieve element in de moderne kosmologie ontneemt ons de
zekerheid, dat men thans over afgesloten resultaten beschikt en dat
onze inzichten zich niet noemenswaard zullen wijzigen. Veel is nog
weinig gefundeerd en op tal van terreinen is de kennis totaal onvoldoende. Niettemin begint het er op te lijken dat we de werkelijke gang
van de dingen op het spoor zijn en dat onze beweringen betrekking
hebbende op de ontwikkelingsgang van het universum meer zijn dan
louter fantasieën. Inderdaad bestaat er tegenwoordig zo iets als een
wetenschappelijke kosmologie.
Het begin daarvan kan men dateren met de verschijning van een
beroemde verhandeling van A. Einstein: Kosmologische Betrachtungjen
zul. allgemeinen Relativit astheorie (1917). Kort te voren had Einstein
een voor die dagen zeer revolutionaire theorie opgesteld over het wezen
van de zwaartekracht, waarin hij een verband legde tussen de meetkundige structuur van de ruimte en de daarin aanwezige massa ( materie en
energie) . De theorie van de planetenbeweging werd van een volkomen
nieuw gezichtspunt uit bekeken en leidde tot consequenties, die door
feiten worden gestaafd.
De meest spectaculaire gevolgtrekkingen uit de algemene theorie der
gravitatie hebben betrekking op de structuur van de kosmische ruimte
als geheel. Weliswaar zijn deze niet voor directe verificatie toegankelijk
we zien nl. slechts een klein deel van de bestaande hemellichamen
maar zij laten conclusies toe, die op de een of andere wijze een totaal
nieuw licht op de waarnemingen werpen en tal van op zich genomen
raadselachtige feiten in een sluitend schema samenvatten.
Ten gevolge van de aanwezigheid van massa kan de structuur van de
kosmische ruimte niet de vroeger als vanzelfsprekend aangenomen eukr
lidische zijn. In de euklidische ruimte zijn de kortste lijnen tevens rechte
lijnen, maar in de meetkunde van de ruimte van Einstein zijn die kortste
lijnen, de zgn. geodetische lijnen, bepaalde krommen, waarvan de meetkundige beschrijving uit de theorie valt af te leiden. Deze omstandigheid
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leidt tot het inzicht dat de ruimte niet onbepaald is uitgestrekt, doch
eindig is. Hoewel onbegrensd is de ruimte toch gesloten. Een analoog
voorbeeld is het oppervlak van een bol, dat immers geen begrenzing
heeft, maar wel een eindige maat. En evenals men om de bolvormige
aarde kan reizen en tot het punt van uitgang kan terugkeren zonder de
reisrichting om te keren, moet het in principe mogelijk zijn „orn" het
heelal te reizen.
De afwijking van de euklidische structuur wordt beschreven door een
meetkundige grootheid, de kromtestraal van de ruimte. Evenals men de
grootte van het oppervlak van een bol kan berekenen als men de straal
van de bol kent deze straal is inderdaad voor de bol de kromtestraal
kan men de inhoud van de kosmische ruimte uit de grootte van de
kromtestraal berekenen. Natuurlijk stelt deze wijze van voorstellen aan
ons aanschouwelijk denken eisen, waaraan in feite niet kan worden voldaan. Maar het mathematische model is zonder moeite hanteerbaar voor
degene, die het wiskundige formalisme beheerst.
De grootte van de kromtestraal is bekend, wanneer men de gemiddelde dichtheid weet van de over de gehele ruimte verdeelde massa. Nu
is evenwel met de ons thans ter beschikking staande instrumenten
slechts een klein deel van die massa voor waarneming toegankelijk.
Men heeft echter de onderstelling geponeerd, dat de kosmische ruimte
overal gemiddeld genomen gelijkmatig met materie is gevuld. Natuurlijk
treden er lokale statistische onregelmatigheden op, maar over voldoend
uitgestrekte gebieden worden deze vereffend. Deze onderstelling, die
inderdaad in het gebied van de voor de waarneming bereikbare massa
kan worden geverifieerd, staat bekend als het kosmologische homogenir
teitspostulaat en ligt ten grondslag aan alle kosmologische beschouwingen. Trouwens, zonder dit postulaat zou men geen stap kunnen doen.
De voor onze instrumenten voor waarneming toegankelijke materie
levert voldoende gegevens op om een schatting van de dichtheid te maken. Daaruit kan men de kromtestraal berekenen en dus ook de inhoud
van het universum. Uit de bekende dichtheid vindt men dan de totale in
het heelal aanwezige massa. Het is gebleken dat de gemiddelde dichtheid zeer klein is en dientengevolge de kromtestraal zeer groot, van de
orde van enige biljoenen lichtjaren. De totale massa van het heelal blijkt
te zijn ongeveer honderd miljard maal de massa van ons melkwegstelsel.
Deze laatste schat men op 2,2 miljard maal de massa van de zon. Hoewel de totale in de kosmische ruimte aanwezige massa immens groot is,
blijkt toch de dichtheid zeer klein te zijn, doordat deze over een ontzaglijk uitgestrekte ruimte is „uitgesmeerd".
Van een uniforme verdeling van de massa over de gehele ruimte is
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echter geen sprake; .er zijn lokale concentraties, de sterren, die op hun
beurt weer tot sterstelsels zijn verenigd. Gelijk bekend behoort de zon
tot een stelsel bestaande uit zeer vele sterren, het melkwegstelsel, dat
zelf weer deel uitmaakt van de grote verzameling van analoge stelsels,
die het heelal bevolken. Er zijn voldoende gronden om aan te nemen
dat het melkwegstelsel representatief is voor een uitgebreide groep van
sterstelsels, die spiraalnevels genoemd worden. Men kan het melkwegstelsel beschrijven als een schijfvormig systeem, waarin de meerderheid
der sterren is geconcentreerd, met er omheen een zeer ijl bolvormig omhulsel, de halo. Het schijfvormige deel roteert om een as loodrecht op
het symmetrievlak van de schijf. In dit symmetrievlak bevindt zich een
dunne laag interstellair gas, hoofdzakelijk bestaande uit het lichtste van
alle elementen, de waterstof. Het gas ligt spiraalvormig tussen de sterren verspreid.
De afmetingen van het melkwegstelsel zijn redelijk goed bekend: de
middellijn bedraagt ong. 80.000 lichtjaren en de dikte van de schijf gemeten bij het centrum is ong. 16.000 lichtjaren, terwijl de zon 27.000
lichtjaren van het centrum is verwijderd. De zon beschrijft in de loop
der tijden een gesloten baan om het centrum en volbrengt deze in het
tijdvak van 230 miljoen jaar. De rotatie van het melkwegstelsel verschaft de mogelijkheid de totale massa te berekenen. Men vindt dan het
boven genoemde bedrag van 2,2 miljard zonnemassa's.
Het interstellaire gas kan men tegenwoordig goed waarnemen met
behulp van een radiotelescoop. Zoals bekend beschikt ook Nederland
over een dergelijk instrument dat in Dwingeloo (Drente) is opgesteld.
Het waterstofgas zendt nl. een karakteristieke straling uit met een golflengte van 21 cm. Deze straling verschaft informatie met betrekking tot
de verdeling van het gas in het melkwegstelsel en maakt het tevens
mogelijk een schatting te maken van de totale hoeveelheid aanwezig
gas. Men heeft gevonden dat deze ong. 1 % van de totale massa uitmaakt.
Een der meest spectaculaire ontdekkingen in de moderne astronomie
is de zgn. roodverschuiving van de lijnen in de spectra der extrat.gallac~
tische nevels, die systematisch van de afstand blijkt af te hangen. Men
heeft gevonden dat de procentuele verandering in de golflengte van het
door een nevel uitgezonden licht (d.i. de verandering in golflengte vergeleken met die van dezelfde lijn uitgezonden door een aardse lichtbron) recht evenredig is met de afstand. De evenredigheidsconstante
wordt naar de ontdekker de constante van Hubble genoemd.
De wet van Hubble kan men verifiëren doordat men de afstanden
kan bepalen van niet te ver verwijderde extrargallactische nevels. Even--
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wel is die bepaling der afstanden uitermate moeilijk. Weliswaar staan
ons verschillende methoden ten dienste, maar aan de uitkomsten kleven
nog grote onzekerheden. Vandaar dat men aan de methoden voor afstandsbepaling de uiterste zorg besteedt, te meer omdat daaruit vergaande conclusies mogelijk zijn. Zoals we verderop zullen zien berust
een schatting op de ouderdom van het heelal op de kennis van de constante van Hubble, die met behulp van bekende afstanden moet worden
berekend. Elke onzekerheid in de afstanden heeft daarom een onzekerheid in de tijdschaal ten gevolge.
De systematische roodverschuiving kan omgekeerd dienen om de
afstanden van zeer ver verwijderde extrargallactische objecten te vinden, als men onderstelt dat de wet van Hubble een algemene wetmatigheid uitdrukt. Deze methode heeft de bijzonder plezierige eigenschap
dat de nauwkeurigheid met de afstand toeneemt. Objecten op een afstand van 3 miljard lichtjaren blijken nog optisch waarneembaar te zijn.
De roodverschuiving in de spectra der extra-gallactische nevels laat
als meest voor de hand liggende interpretatie toe een Doppler-effect ten
gevolge van een van onze zon af gerichte radiële beweging. Deze interpretatie dwingt ons echter tot een zeer merkwaardige en aanvankelijk
ook schoorvoetend aanvaarde conclusie. Uit een nauwgezette discussie
van de afstanden der dichtst bij zijnde spiraalnevels vindt men voor de
constante van Hubble het bedrag van 25 km/sec per miljoen lichtjaren,
d.w.z. objecten op een afstand van een miljoen lichtjaren verwijderen
zich gemiddeld genomen met een snelheid van 25 km/sec. Maar dat
betekent voor objecten op een afstand van drie miljard lichtjaren een
snelheid van 75.000 km/sec dat is een kwart van de voortplantingssnelheid van het licht. Dit klopt wel met de feiten, want de grootste
gemeten radiële snelheid blijkt te zijn 60.920 km/sec.
Welke is de geheimzinnige kracht, die de extra-gallactische stelsels
van ons weg doet vluchten? Zo gesteld is de vraag tendentieus, omdat
inderdaad ook nog een andere verklaringsmogelijkheid aanwezig is, die
niet expliciet een krachtwerking postuleert. We beroepen ons op het
kosmologische homogeniteitspostulaat. We moeten dan concluderen dat
de systematische radiële vlucht zich van ieder standpunt uit in het heelal
op dezelfde wijze zal manifesteren. Dit leidt tot het inzicht dat er sprake
is van een expansie van het heelal. Door middel van een eenvoudige
analogie kan men zich dit aanschouwelijk duidelijk maken. Men denke
zich op een gummiballon een groot aantal stippen aangebracht. Wanneer men de ballon opblaast, dan zullen van een willekeurige stip uit
gezien de andere een radiële vluchtbeweging vertonen waarbij de snelheid evenredig is met de (over het oppervlak gemeten) afstand.
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In een uitdijend heelal zal dus een systematische roodverschuiving
moeten optreden. Overigens is de ontdekking van die roodverschuiving
niet onverwacht gekomen. De Sitler en Lemaitre hadden in feite dit
verschijnsel reeds theoretisch voorspeld. Zij merkten nl. op dat het uni-.
versum beschreven door de gravitatievergelijkingen van Einstein geen
stabiele configuratie kan zijn. Een aan de vergelijkingen van Einstein
gehoorzamend universum moet of wel contraheren, of wel uitdijen. De
waarneming leert dat in de natuur het tweede alternatief is verwezenlijkt. Een interessante bevestiging van de optische roodverschuiving
heeft de waarneming van de 21 cm waterstofstraling opgeleverd. In het
sterrenbeeld de Zwaan bevindt zich een merkwaardig object, dat be~
schouwd wordt als een systeem van twee botsende spiraalnevels. Het
object zendt een straling uit met een volledig met het optische overeenstemmende Dopplereffect dat een radiële snelheid oplevert van 17.000
km,/sec.
Aan de realiteit van de expansie van het heelal wordt tegenwoordig
door weinigen getwijfeld. Maar dan is een onontkoombare gevolgtrekr
king dat het heelal in het verleden kleiner is geweest en onderstellende dat de constante van Hubble in de loop der tijden niet verandert
eens minimale afmetingen moet hebben gehad. Hoe lang is dit geleden? Gebaseerd op de tegenwoordig als meest waarschijnlijk beschouwde waarde van de constante van Hubble komt men tot de conclusie dat
de expansie ong. 13 miljard jaren geleden is begonnen. Dit getal is een
schatting. Naarmate men in staat is de constante van Hubble met gro~
tere nauwkeurigheid te bepalen zal de betrouwbaarheid van de schatting van het tijdstip van het begin van de expansie toenemen. Het is
echter zeer onwaarschijnlijk dat het begin van de expansie meer dan
20 miljard jaren achter ons ligt.
Er zijn tal van aanwijzingen dat men daarmee ook de ouderdom van
het heelal heeft geschat, m.a.w. de ouderdom van de sterren overschrijdt de duur van de expansie niet: alle sterren zijn na het begin van
de expansie ontstaan. Verschillende methoden om de ouderdom van de
sterren te bepalen staan ons ten dienste. De ouderdom van het zonnen
stelsel schat men uit het gehalte van bepaalde radioactieve elementen in
meteorieten en de aardkorst, in het bijzonder van uranium. De snelheid
van de radioactieve omzetting wordt bepaald door de zgn. halfwaardes
tijd, d.i. de tijd, waarin precies de helft van een gegeven hoeveelheid
van een radioactief element is uiteengevallen in andere elementen.De
halfwaardetijden zijn zeer nauwkeurig bekend en men weet ook dat ze
onafhankelijk zijn van uitwendige fysische omstandigheden; m.a.w. ze
worden door druk en temperatuur niet beïnvloed. Men kan dus, wan
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neer men sporen van een radioactief element in een gesteente vindt, uit
de verhouding van het moederelement en de eindprodukten precies uitrekenen wanneer dit uiteenvallen is begonnen.
Met deze methode vindt men voor de aardkorst een ouderdom van
ong. 6 miljard jaar en het is aannemelijk, dat de zon niet veel ouder is.
Men heeft daarvoor steekhoudende argumenten kunnen aanvoeren, die
gebaseerd zijn op de kennis van de manier waarop in het sterinwendige
de energie wordt geproduceerd. De meeste sterren zijn vrijwel geheel
opgebouwd uit waterstof. In de omgeving van het centrum zijn de druk
en de temperatuur zo hoog dat er fusie kan plaats hebben, d.w.z. de
atoomkernen van waterstof kunnen zich tot heliumkernen verenigen.
Dit fusieproces is exotherm: er komt dus energie vrij. Men weet met
welke snelheid dit procédé verloopt en uit een schatting van de in de
ster aanwezige hoeveelheid helium kan men de ouderdom vinden.
Er zijn sterren, die hun waterstof zeer snel omzetten, de hete witblauwe reuzensterren. De ouderdom van dergelijke sterren moet daarom
ver beneden die van de zon liggen en is in sommige gevallen niet meer
dan 10 miljoen jaren. Waarschijnlijk zijn er nog jongere sterren en men
heeft redenen om aan te nemen dat de stervorming een voortdurend
plaats hebbend proces is. Ook nu worden telkens ergens in het heelal
nieuwe sterren geboren.
De details van de stervorming zijn nog slecht bekend, maar het is
toch wel zeker dat de sterren door condensatie uit het interstellaire gas
ontstaan. Onder invloed van hun eigen gravitatie trekken de proton
sterren dat zijn lokale verdichtingen in het interstellaire gas zich
samen, waardoor in het inwendige de temperatuur en de druk tot zeer
hoge waarden stijgen. Wanneer de temperatuur in de buurt van ong.
20 miljoen graden is gekomen, starten de kernprocessen en een nieuwe
ster is ontstaan.
Men kent ook sterren die beslist veel ouder zijn dan de zon. In het
bijzonder zijn de halo-sterren
d. z. de sterren die ver buiten het symr
metrievlak van het melkwegstelsel voorkomen zeer oud, ong. 12 miljard jaar. Ze moeten dus reeds kort na het inzetten van de expansie zijn
ontstaan. Tot nu toe heeft men nog geen oudere objecten gevonden,
zodat men met goed recht mag aannemen dat het heelal ong. 13 miljard
jaren oud is. Wil dat nu zeggen dat we daarmee het tijdstip van de
Schepping hebben gedateerd? Op deze vraag kan de natuurwetenschap
het antwoord niet geven. Immers, alleen waarneembare, dus bestaande
objecten zijn toegankelijk voor natuurwetenschappelijk onderzoek. Het
enige wat de natuurwetenschap kan aanwijzen is dat de feiten naar een
schepping tenderen.
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Er is nog een interessante vraag die ten volle onze aandacht verdient,
nl, die naar het ontstaan van de elementen zwaarder dan waterstof. Er
zijn aanwijzingen, dat in het oerstadium van het heelal niets anders
dan waterstof aanwezig was en dat zich daaruit de overige elementen
hebben gevormd. Over de aard van het mechanisme van de vorming der
zwaardere elementen zijn de meningen nogal verdeeld. Het mag echter
wel als een communis opinio worden beschouwd dat de vorming der
zwaardere elementen voortdurend plaats vindt en wel in het inwendige
van de sterren. Een duidelijke aanwijzing hiervoor heeft men onlangs in
handen gekregen door de ontdekking van het radioactieve element
Technetium in de atmosfeer van een bepaald type van sterren. De halfwaardetijd van dit element is 210.000 jaar, terwijl de ster waarin het
voorkomt stellig enige duizenden keren ouder is. Daaruit moet de ge.volgtrekking worden gemaakt dat het element nog voortdurend in de
ster wordt gevormd, want anders was het reeds lang verdwenen.
We merkten reeds op dat de halo-sterren zeer oud zijn. Het is gebleken dat hun gehalte aan zware elementen veel geringer is dan die van
de in de schijf van het melkwegstelsel voorkomende sterren, die overigens veel jonger zijn. Dit lijkt nogal vreemd, omdat voor de vorming
van de zware elementen in de halo-sterren zeer veel meer tijd beschikbaar is geweest. Voor deze moeilijkheid is wel een uitweg te vinden.
Vele sterren worden op den duur instabiel, doordat het heliumgehalte te
groot is geworden. Ze kunnen dan plotseling exploderen men noemt
een exploderende ster een supernova en daarbij een aanmerkelijk
deel van hun materie verliezen. Deze vermengt zich met de interstellaire
waterstof, die dus in de loop der tijden met zware elementen wordt verrij kt. In de sterren, die hieruit opnieuw door condensatie ontstaan, kamen dientengevolge reeds van de aanvang af zware elementen voor,
waarmee de boven aangehaalde schijnbare paradox bevredigend is
opgehelderd.
Het schijfvormige deel van ons melkwegstelsel is later ontstaan dan
de halo sterren en de spiraalarmen beschouwt men als tamelijk
recente structuren. Ten gevolge van de rotatie van het melkwegstelsel
moeten ze nl. betrekkelijk snel vervagen en oplossen; ze zullen daarom
telkens opnieuw moeten worden gevormd. Welke processen bij de vorming van de spiraalarmen een rol spelen is nog volkomen onbekend.
De jeugdperiode van het melkwegstelsel moet een nogal stormachtig
verloop hebben gehad. Dit grondt men op de volgende overweging:
vrijwel alle energie die door de sterren gezamenlijk wordt uitgestraald
voert haar bestaan terug op het proces van de omzetting van waterstof
in helium. Zou de omzetting steeds met dezelfde snelheid hebben plaats
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gehad dan zou in ong. 10 miljard jaar 1 % van de waterstof in helium
zijn overgevoerd. In werkelijkheid is echter de heliumconcentratie 40%
We moeten daarom wel aannemen dat er in het verleden een tijdvak is
geweest van zeer heftig verlopen sterprocessen. Waarschijnlijk is dit
geweest direct na het begin van de expansie.
Samenvattend kunnen we zeggen dat het moderne astrofysisch onderzoek een in verschillende opzichten redelijk verantwoord beeld levert
van de wordingsgeschiedenis van het heelal en ons de middelen aan de
hand doet de tijdsduur waarin dit proces zich heeft voltrokken met niet
al te grote onzekerheid te schatten. „In den beginne" was er alleen waterstof. Over de herkomst daarvan weten we niets. Het is als het ware
de oermaterie, waaruit al het andere voortkomt. Wil men een ,,scheppingsact" aanvaarden, dan zou deze kunnen zijn de creatie van de eenvoudigst denkbare stof, de waterstof. Met deze zijn alle potenties gege
ven, alle eigenschappen en mogelijkheden, die in de meer gecompliceerde stoffen aanwezig zijn. De waterstofkernen zijn de bouwstenen der
materie. Maar de natuurwetenschap is niet bij machte enige uitspraak
omtrent het ontstaan van waterstof te doen.
Nogmaals, het in dit artikel geschetste beeld van de ontwikkeling van
het universum is zeer ruw en ongedetailleerd. In de loop der komende
jaren zullen nog tal van bijzonderheden moeten worden opgehelderd en
wijzigingen in bestaande opvattingen worden aangebracht. Maar het is
stellig niet voorbarig te beweren dat het aan onze generatie is gelukt
iets van het geheim van het ontstaan der dingen te doorgronden en een
inzicht te krijgen in de wonderlijke processen, die de schepping ordenen
en in stand houden. De mythe heeft voor het weten het veld moeten
ruimen, maar heeft daardoor meer ruimte gelaten aan de religieuze contemplatie en aan de huivering voor het mysterie van de majesteit Gods.

Is met ons, Katholieken,
een oecumenisch gesprek

mogelijk?
P. FRANSEN S j.

OOR velen luidt het antwoord op de vraag die in de titel van dit
artikel gesteld wordt, negatief. Rome, zullen vele protestanten
opwerpen, heeft steeds geweigerd lid te worden van de Oecumenische
Wereldraad der- Kerken. Rome, werpen ook katholieken op, kan niet
weren voor de eenheid, maar alleen voor de hereniging, voor de terug~
keer van die christenen die in de officiële documenten „onze a f gescheiden broeders" worden genoemd. Daartegenover staat het feit dat de
bijeenroeping van het aanstaande Oecumenisch Concilie op dit punt een
nieuwe situatie geschapen heeft binnen de Kerk. Nog nooit zijn pries~
ters en leken zo intens door het probleem van de eenheid aangegrepen
geweest als nu 1)•
Het Christendom is sinds eeuwen verdeeld. Menselijk gesproken lijkt
het onmogelijk, de eenheid te herstellen. In Europa hebben de theologische fronten van de verdeeldheid zich sinds de godsdienstoorlogen van
de 16e eeuw vastgezet, en van uit Europa heeft de verdeeldheid zich
verspreid in Amerika en over de hele wereld. Terugggetrokken binnen
hun geestelijke grenzen, welke vaak met de geografische grenzen sa^menvielen, hebben de verschillende christelijke belijdenissen met de
andere kerken zo goed als alle contact verbroken. Men begreep elkaar
niet meer, men hield van elkaar nog slechts een summiere voorstelling
over, vertekend door langdurige oorlogen, vervolgingen en bittere controversen. Pas in de gevangenissen van de Nazi's en nu achter het
Ijzeren Gordijn hebben velen onder ons de anderen weer ontmoet. Daar
hebben wij ervaren dat wij dezelfde Christus dienen en liefhebben.

V

Ketterij en Ketters
Wij kennen allemaal het klassieke onderscheid tussen ketterij en ketters, tussen objectieve dwaling en subjectieve oprechtheid. De meeste
protestanten geloven oprecht in de waarhied te zijn, en God eerbiedigt
deze overtuiging. Ze is gegroeid uit een gesloten historische, sociale en
religieuze situatie en wordt bovendien versterkt door de overgeërfde
karikaturale voorstelling welke zij zich maken van de katholieke leer en
1)

Zie ons vorig artikel: Is het aanstaande Oecumenisch Concilie oecumenisch? in

Streven, maart 1960.
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praktijk en die mede door onze persoonlijke zonden en beperktheden in
stand wordt gehouden.
In zo ver zij zich in hun meest persoonlijke existentiële grondoptie
totaal aan Christus geven en fundamenteel bereid zijn de gehele heilsopenbaring te aanvaarden zoals die ons door Christus is gebracht, be~
zitten vele christenen uit de Reformatie een ware initiële rechtgelovigheid. Om wille van het religieus en kerkelijk klimaat waarin zij zijn opgevoed, is het hun in geweten vooralsnog niet mogelijk, hieruit dezelfde
conclusies te trekken als wij, n.l. die geloofspunten te beamen waarin
deze heilsopenbaring van God ook werkelijk haar volle kerkelijke uitdrukking vindt.
Dit hoeft ons niet te verwonderen. Elders hebben wij er op gewezen,
hoe in ieder menselijk leven een spanning bestaat tussen de authenticiteit van de existentiële grondoptie in genade en de concrete beleving
daarvan in de totaliteit van het menselijk leven 2 ) . Men versta ons ech~
ter niet verkeerd. Wij beweren helemaal niet dat deze concrete beleving
bijkomstig is, zoals tegenwoordig zo graag wordt geloofd. Christus richt
zijn Woord tot de gehele mens: in zijn diep-geestelijke inwendigheid,
maar ook in de zichtbaarheid van woord, daad en leven; in zijn individualiteit, maar ook in zijn door God gewilde religieuze solidariteit, dus
in de Kerk.
De complexiteit van de menselijke psychologie vertraagt vaak de volledige integratie van het christendom in het leven. Misschien zijn alleen
heiligen in staat deze integratie geheel te voltooien: zij alleen doorleven
consequent, tot in de laatste gevolgtrekkingen, hun grondoptie in geloof
en liefde. Ook vele christenen uit de Reformatie leven aldus in staat
van genade zonder te zien en zonder in geweten te kunnen zien
wat dit allemaal inhoudt. In zo ver zij niet de volle waarheid van Chris-tus belijden en zich niet onderwerpen aan het religieuze gezag dat Hij
heeft ingesteld, zijn zij geen volwaardige leden van de Kerk van Christus. Maar zij staan niet totaal buiten de Kerk. Velen van hen zijn geldig
gedoopt. In velen leeft een werkelijk verlangen naar de Eucharistische
Christus, hetgeen fundamenteel overeenkomt met wat wij de ,,geestelijke communie" noemen. Zij zoéken de ware Kerk. Theologisch heet
het dat zij leden zijn van de ware Kerk voto et non re: in verlangen,
maar niet in feite. Indien deze uitdrukking iets betekent, dan heeft zij
betrekking op de grondoptie in geloof en liefde, waarin zij zich aan
Christus' Wil onderwerpen, en die zij ook zichtbaar beleven in de kerkelijke vormen welke zij hebben bewaard. Nogmaals, God eerbiedigt
2

) P. Fransen, Gods genade en de mens.

r

Antwerpen, 1959, pp. 71-80.
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deze oprechtheid. Dan hebben wij het recht niet er ons hart voor te
sluiten.
Eerbied voor het religieuze geweten
Tegenover de soms angstwekkende technieken welke tegenwoordig
in haast alle levensgebieden worden aangewend om het menselijk geweten te verkrachten, moet de christen met kracht blijven opkomen voor
de onvervreemdbare rechten van het geweten. Zolang we het zo algemeen formuleren, gaat iedereen hiermee wel akkoord. Moeilijker wordt
het reeds, wanneer wij deze verplichting negatief uitdrukken. Eerbied
voor het religieuze geweten sluit in, dat wij definitief verzaken aan alle
vormen van geweld en dwang om het geloof te bewaren, te verdedigen
en te verspreiden. Het geloof wordt uitsluitend bevestigd door de gena~
de van God, die ons bereikt in de prediking van het Woord en liet ge~
tuigenis van het leven. Gedurende de vier eerste eeuwen van haar be
staan heeft de Kerk geen andere wapens gewild') . Het is echter de tra~
giek van de mens, dat hij steeds teruggrijpt naar „meer efficiënte" methodes, waarin minder van hemzelf en meer van de anderen wordt geeist. De geschiedenis leert evenwel dat elk geweld de weerstand stijft,
dat elke godsdienstoorlog of ~vervolging de ketterij bestendigt.
Maar ook hier moet men ons goed begrijpen. De christenen staan in
een menselijke samenleving, waarin vele belangengroepen elkaar bestrijden. Zonder strijd is elke vooruitgang tot stagnatie gedoemd. Maar
strijd is onmogelijk zonder agressiviteit. Agressiviteit is onmogelijk zonder een verarmd en verengd begrip van de tegenstander: een al te genuanceerde bezorgdheid voor de bedoelingen en de rechten van de
tegenpartij werkt verlammend. Ook als christenen kunnen wij niet ontr
snappen aan deze psychologische wetten, die elke menselijke strijd conditioneren, zoals wij evenmin kunnen ontsnappen aan de noodzakelijkheid om in een gemengde maatschappij voor onze eigen rechten op te
komen.
In deze rechten dienen wij echter steeds een scherp onderscheid te
maken tussen die van het geloof en die van onze aardse belangen. Onze
tegenstanders en wellicht ook vele katholieken vinden dit onderscheid spitsvondig. Fanatici zien elk onderscheid over het hoofd. Extrer
me posities zijn altijd gemakkelijk, maar nooit helemaal juist. Een volwassen en levensecht christendom vergt geest van onderscheid. Als
3 ) In de eerstvolgende afleveringen van Bijdragen, Theologisch en Filosofisch
Tijdschrift verschijnt een studie van H. Jans S.J. over de opvattingen van Sint-Augus-

tinus met betrekking tot het Staatsgezag in religieuze aangelegenheden. Zie ook R.
Leys S.J., Verdraagzaamheid --- De Principes in Sacerdos 27 (1960), pp. 666-675.
27
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leden van een staat, een volk, een stand hebben wij, zoals alle burgers,
het recht om het politieke en sociale strijdperk te betreden voor de
aardse belangen die ons dierbaar zijn. Als overtuigde christenen hebben
wij zelfs het recht ook politiek te strijden voor de sociale, financiële en
politieke voorrechten die het vrij beleven van ons geloof mogelijk maken
of indirect bevorderen, maar nooit voor het geloof zelf. Ook in het
heetst van de strijd dienen wij het geweten van onze tegenstanders te
eerbiedigen en nooit mogen wij een beroep doen op oneerlijke wapens.
Elke vermenging van nationalisme met geloof, zoals in Polen, Ierland
en Spanje, is dubbelzinnig en ten lange leste nadelig voor de Kerk. Om
dezelfde reden is het niet wenselijk dat priesters de leiding zouden
nemen in de politieke en sociale belangenstrijd.
Eén opmerking nog in dit verband: Indien wij zo sterk de nadruk
leggen op de eerbied voor het geweten, dan willen wij daarmee niet
beweren dat kerkelijke tucht niet nodig zou zijn. Het blijft een oude
liberale illusie, dat de mens kan gereduceerd worden tot een louter
privaat geweten. De tucht moet echter steeds „open" blijven, d.w.z.
steeds oproepend tot persoonlijke overtuiging in ware vrijheid. Anders
ontaardt ze in farizeïsme. Doch laten we terugkeren tot de vraag waar
we van uit zijn gegaan.
Onze eigen schuld
Christelijke coëxistentie in eerbied voor het oprecht geweten is nog
geen oecumenische houding. Zij maakt deze pas mogelijk. Maar dan
komt de eerste objectie weer op: hoe groot de eerbied voor het geweten
ook weze, elke oecumenische houding blijft de katholiek ontzegd „we~
gens de hoogmoed van de Roomse Kerk". Zij alleen bezit de waarheid
en zij kan niets anders doen dan welwillend wachten op de terugkeer
van de afgescheidenen! Zo stelt men onze houding voor en men kan
moeilijk negeren dat vele katholieken het nooit anders hebben gezien.
Ook op dit punt eist een volwassen en levensecht katholicisme een
meer genuanceerde houding. Zeker, de Kerk is heilig en zij alleen bezit
de volle waarheid en het ware gezag. Heilig is zij echter slechts in zover
en omdat zij steeds door de H. Geest verenigd blijft met haar Hoofd en
Bruidegom, Jesus Christus, en in zover deze onzichtbare en geestelijke
eenheid ook uitwendig wordt uitgedrukt in het concrete leven van de
Kerk, in het geloof van de heiligen en de vromen, in de leer van haar
liturgie, in de genade van de Sacramenten en in de onfeilbaarheid van
haar goddelijk gezag. Doch tegelijkertijd blijft deze heilige Kerk hier op
aarde ook steeds de Kerk van zondaren, in zover elk lid van deze Kerk
in zijn persoonlijk leven zondig blijft, in zover ook de leden van de
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Een spiraalnevel, veel gelijkend op ons eigen melkwegstelsel is N G C 5194. De
blikrichting is loodrecht op het vlak van de schijf. De nevel staat in het sterrenbeeld
de Jachthonden en de afbeelding is gemaakt met de grote 200 inch telescoop van
Mount Palomar. De donkere partijen in de spiraalarmen zijn kosmische stoTmassa's,
die het licht van daarachter gelegen sterren onderscheppen. De heldere witte punten
zijn „voorgrond" sterren, behorende tot ons eigen melkweg-stelsel. De afstand tot de
nevel bedraagt 6 miljoen lichtjaren, m.a.w. het licht, waarmee de foto is gemaakt is
6 miljoen jaren geleden uitgezonden.
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Hiërarchie en het Priesterschap, ondanks de goddelijke garantie van
onfeilbaarheid, in hun individueel leven steeds min of meer bekrompen
of zelfs zondige mensen zijn. Deze zondigheid vertoont een dubbel
aspect, een aspect van persoonlijke schuld en een aspect van solidariteit
in de gevolgen van de zonde. Zowel in de hiërarchie als in de leden zijn
er persoonlijke zonden van lauwheid, liefdeloosheid, misbruik van gezag, hoogmoed enz., en tevens de vele gevolgen van onze solidariteit in
het kwaad: menselijke verblinding en vooroordeel en de vele andere
uitingen van onze menselijke beperktheid. Zo het geloof bevestigd
wordt door de prediking van het Woord en het getuigenis van een heilig leven, dan kan dit getuigenis, ook binnen de ware Kerk, door al
deze zonden en beperktheden verduisterd worden of vervalst.
De geschiedenis leert dat katholieken schuld hebben gehad aan de
schisma's die de Kerk hebben verscheurd. Wij denken hierbij niet alleen
aan de oorlogen, zoals de Kruistochten, waardoor wij het Oosten blijvend van ons hebben vervreemd, maar ook aan de liefdeloosheid, de
hoogmoed en de hardheid waarmede ook wij nog vaak spreken over
protestanten en orthodoxen. Onze grootste fout is echter, dat wij niet
op de juiste wijze getuigenis afleggen voor de ware Kerk. De grondtrek
van de Reformatie is „een diepe vertwijfeling om in de bestaande Kerk
de ware Kerk van Christus te erkennen" 4 ) . Aan deze vertwijfeling
hebben wij zelf schuld. Kan en moet een afgescheiden christen in het
getuigenis van ons dagelijks leven de waarheid zien stralen van het geloof dat wij op een ander vlak zo beslist verdedigen? Men hoeft niet
eens veelvuldig met andersdenkenden verkeerd te hebben om te beseffen hoe vaak wij in onze zogenaamd katholieke landen de ware Kerk
tot een voorwerp van spot en ergernis hebben gemaakt.
Pas wanneer wij overtuigd zijn van ons eigen aandeel in de gemeenschappelijke schuld, kan een begin gemaakt worden met een echt oecur
menisme. Dit is trouwens een der eerste punten waar Johannes XXIII
op gewezen heeft na aankondiging van het Concilie.
Kunnen wij iets veranderen?
Wij kunnen pas gaan spreken van een katholiek oecumenisme, wanneer wij bereid zijn de nodige offers te brengen voor het herstel van de
eenheid. En hiermede raken wij de kern van onze vraag. Wij bedoelen
natuurlijk niet dat de eenheid zal ontstaan uit een compromis, uit een
handig gesjacher van geven en nemen. Een compromis aangaande datgene wat Christus geleerd heeft en in zijn Kerk ingesteld, is onmogelijk.
4 ) Prof. Dr. W. H. van de Pol, Het Christelijk Dilemma, p. 319. Zie ook het meer
recente werk: Het getuigenis van de Reformatie, Roermond-Maaseik, 1960.
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Wij kunnen geen eenheid betrachten ten koste van de waarheid, d.w.z.
ten koste van Christus, van zijn Heilswoord en -gaven: de ware Kerk,
de H. Sacramenten, de Symbola en de leer van de grote Concilies.
Maar naast Christus' Heilswaarheden en ~gaven staat de eigen wijze
waarop wij die beleven, denken en ordenen. Dat op dit gebied niet alles
even onwrikbaar vast staat, bewijst de historische ontwikkeling van het
kerkelijk recht en van de zeer verschillende devotie- en levensvormen
binnen de R.K. Kerk zelf. Er zijn m.a.w. in onze Kerk onveranderlijke
inzichten en instellingen, die ons door Christus zijn toevertrouwd, en
veranderljke opvattingen en instituties, die meer afhankelijk blijven van
tijd, cultuur en volk. Wanneer gaan wij eindelijk eens beseffen dat de
eigen wijze waarop het katholicisme in het Westen wordt beleefd, niet
de enige levensvorm is binnen de R.K. Kerk? Er zijn nog te veel pries.ters en gelovigen die naïef en primair het kerkelijk leven zoals dat in
hun dorp of hoogstens in hun bisdom wordt gevonden, als de enige gezonde uitdrukking van het katholiek geloof beschouwen.
Wij moeten nog verder gaan. Zo wij in de R.K. Kerk de waarheid
bezitten, blijft het steeds mogelijk dat onze tijd in de beleving van die
waarheid niet alle accenten legt die moeten gelegd worden, en zelfs
soms, wegens onze menselijke beperktheid en zondigheid, bepaalde accenten verkeerd legt. Zoals ons dorp niet dé norm is van de katholiciteit, zo evenmin onze tijd. Elke eeuw heeft enkele aspecten van het geloof zuiver belicht, maar andere in de schaduw gelaten. De R.K. Kerk is
de Kerk die zich uitstrekt over eeuwen en volkeren. Daarom wordt in
de katholieke theologie zo veel werk gemaakt van de studie van vroegere tijden. Een theologie wordt pas rijk naarmate zij open staat voor
heel de weelde van de waarheid die in eeuwen geschiedenis geborgen is.
Wanneer wij in een geest van onbevangen oprechtheid de leer van
de afgescheiden christenen beschouwen, dan ontdekken wij dat niet
alles in die leer verkeerd is. De studie van hun theologie wijst er op dat
zij bepaalde motiveringen beklemtonen die diep katholiek zijn 5 ) . Maar
ook de omgang met sommigen van hen doet vermoeden dat hun geeste
lijk leven zeer waardevolle geloofsvormen heeft bewaard 6 ) . Dat de
ware gelovigen uit de Reformatie in de grond katholieker zijn dan zij
zelf denken, blijkt uit de ontroerende geschiedenis van vele bekeerlingen
De twee meest bekende studies over de theologie van de Reformatie zijn die van
L. Bouyer, Du protestantisme à l'Eglise, en die van H. Küng, Rechtlertigung.
s) Om sommige al te enthousiaste, doch naïeve „oecumeni:sten" tot de werkelijkheid
terug te roepen, zij hier opgemerkt dat we hier natuurlijk spreken van die christenen
uit de Reformatie die hun geloof werkelijk beleven. Daar staat tegenover dat de
meeste protestantse landen, zoals Kard. J. H. Newman reeds voorzien had, naar een
heidens humanisme evolueren waarin nauwelijks nog een vaag geloof in het Godsbestaan en in de goedheid van de mens te erkennen valt.
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die hun overgang naar de Moederkerk vaak als de diepste vervulling
van hun vroegere verzuchtingen ervaren.
Het religieuze gezag
Dit alles blijft nog vrij abstract. Wij willen één punt als voorbeeld
nemen, om daaraan te illustreren hoe wij de eenheid kunnen voorbereiden. Het is een feit, dat de wijze waarop het gezag in de R.K. Kerk
wordt uitgeoefend, voor vele afgescheiden christenen uit Oost en West
een blijvende ergernis betekent. Moeten wij deze ergernis over het
hoofd zien of biedt zij ons een providentiële aanmaning tot een ernstig
gewetensonderzoek? Wij leggen hier enkele bedenkingen voor die bij
dit gewetensonderzoek kunnen helpen.
Voor alles een fundamentele opmerking. Het religieuze gezag, dat
Christus heeft ingesteld, is uiteraard uniek, d.w.z, het heeft in zijn sar
crale functie weinig gemeen met andere gezagsvormen die in de menselijke samenleving worden gevonden. Het is niet democratisch, noch
autocratisch, en zeker niet dictatoriaal.
Christus heeft herhaaldelijk over het gezag in de Kerk gesproken tot
zijn Apostelen. Hij sprak erover als over een dienst, een dienst aan
God, een dienst aan de Kerk en een broederdienst aan de mensen, een
„dienst van het Woord" en een dienst van de daad. Maar deze leer
wordt al te weinig overwogen. In de plaats daarvan verkiest men tijdgebonden en meer menselijke interpretaties van bepaalde vormen van
het kerkelijk recht of zeer ongenuanceerde principes van spiritualiteit.
Christus heeft nooit gesproken over het primaire belang van een
administratie. In onze westerse hoogmoed, die zin voor orde en organi-satie en voor geraffineerde juridische structuren voor zuivere katholiciteit verslijt, zien wij smalend neer op het gebrek aan (westerse) orde in
de Oosterse kerken en vergeten daarbij dat zij ook zonder deze orde het
geloof ongerept hebben bewaard gedurende eeuwen van brutale vervolr
ging onder de Turken en later onder de Sovjets. In de missielanden
hebben wij lange tijd vele inlanders afgehouden van het priesterschap
en het episcopaat, alleen maar omdat zij niet die organisatorische en
praktische talenten bezaten die in de Europese landen vereist waren.
Natuurlijk is ook hier weer elke dweperige naïeviteit uit den boze.
Een Wereldkerk kan onmogelijk bestuurd worden zonder kerkelijk
recht, zonder centrale organen en een uitgebreide administratie. Maar
het is iets heel anders wanneer men de administratieve capaciteit gaat
beschouwen als een der belangrijke kwalificaties voor een kerkelijke
gezagsdrager.
Christus heeft herhaaldelijk de nadruk gelegd op de nederigheid van
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de gezagsdrager en stelde Zichzelf hier tot voorbeeld. Dat in de Liturgie de hiërarch omkleed wordt met een zekere luister, is juist: daar ver4tegenwoordigt hij Christus onmiddellijk. Maar is het absoluut noodzakelijk, dat deze zelfde staatsie de priester en de bisschop blijft omgeven
in het gewone leven? Deze praktijk isoleert de bisschop van zijn gelovi~
gen en vele priesters kunnen deze eerbetuigingen niet dragen. Het is
toch wel tragisch, dat men zoveel werkelijk religieuze herders naar de
geest van het Evangelie vindt in niet of weinig katholieke streken, terwijl de diepe eerbied welke de gelovigen aan hun priesters in roomse
landen betuigen, een voortdurende bekoring blijkt te zijn tot bazige
hardheid en clericalisme.
De wijze waarop het kerkelijk gezag in het Westen vaak beleefd
wordt, heeft meer te maken met menselijk-historische tradities dan met
het Evangelie. Aansluitend bij de Germaanse gebruiken en de Romeinse
rechtstradities, heeft Karel de Grote niet alleen voor zichzelf en zijn
prinsen een groot deel van de kerkelijke rechtsmacht opgeëist, maar ook
de bisschoppen en abten met prinselijke prerogatieven bekleed. Deze
onheilvolle vermenging van werelds en kerkelijk gezag heeft op heel de
geschiedenis van het Westen gedrukt. Met de Franse Revolutie werden
eindelijk de koningen en prinsen van hun kerkelijke prerogatieven beroofd, maar hebben al onze westerse bisschoppen wel zo gemakkelijk
verzaakt aan hun prinselijke prerogatieven? Wij spreken nog altijd
graag van de „prinsen der Kerk". Hun oorspronkelijke naam, die alleen
in de Latijnse titel van de paus (papa) bewaard is gebleven, was: Vader. Afrikaanse en Aziatische bisschoppen, die de westerse ontwikkeling niet achter zich hebben, zijn aan dit vader-begrip trouwer gebleven.
Het wordt weer tijd, dat wij met meer aandacht de opvatting van het
Episcopaat en van het religieuze gezag gedurende de eerste vier eeuwen
van de Kerk, toen zij nog niet verbonden was met de Staat, bestuderen.
Nadat de primaatsidee sinds het Vaticaans Concilie al te hard be~
klemtoond werd en een al te ver doorgedreven curiale centralisatie de
betekenis van het Episcopaat in de schaduw heeft gesteld, verwacht
men nu dat het komende Concilie de bisschoppen hun plaats in de Kerk
terug zal schenken. Maar wat baat het het pauselijke primaat te zuiver
ren van een topzware en strak gecentraliseerde bureaucratie, als men
die dan zou vervangen door een even strakke diocesane administratie?
Waar het op dit ogenblik om gaat, is niet zozeer een kwestie van efficiëntie in het praktisch bestuur van de Kerk als wel een religieuze geloofsvraag naar het zuiver beleven van het gezag dat Christus heeft
ingesteld.
Iedreeen is er zich tegenwoordig wel van bewust, dat de Kerk niet
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alleen uit bisschoppen en priesters bestaat, maar uit alle gedoopten en
gevormden. Wel zijn er in deze Kerk verschillende opdrachten en zendingen. Alleen de leden van de Hiërarchie hebben de zending ontvanr
gen van de leiding, maar dit maakt hen niet automatisch tot andere of
meer geleerde mensen. Hun zending schenkt hun een gezagsfunctie, die
echter een functie van dienst is. Aan deze gezagsfunctie is een bijzon
dere bijstand van de H. Geest beloofd, maar deze is niet los te denken
van de bijstand die de H. Geest aan de hele Kerk, ook aan de leken,
schenkt. Als dit de ware structuur is van Gods Kerk, dan moet die ook
geëerbiedigd worden in de uitoefening van het religieuze gezag 7 ) .
Het blijft waar, dat deze diepste structuren van Gods Kerk concreet
op verschillende manieren kunnen beleefd worden. Steeds zal het Westen iets van het westers ethos in de beleving van het kerkelijk gezag
blijven leggen. Maar veel is reeds gewonnen als men inziet dat niet
alles in deze gezagsbeleving van God komt, dat dus niet alles absoluut
onveranderlijk vast staat, dat wij ten slotte toch achting en waardering
kunnen hebben voor bepaalde vormen van kerkelijk gezag bij de chris--tenen van de Reformatie, waar b.v. aan de leken een grotere rol wordt
toebedeeld. Dit kunnen wij doen zonder aan het wezenlijke te raken,
dat Christus heeft ingesteld. Ook in de Reformatie, althans in de grote
kerkgemeenschappen wij spreken hier niet over de sekten erkent
men vaak een hiërarchisch of althans een sacraal ambt.
Wij kunnen in alle geval erkennen, dat wij bepaalde accenten moeten
corrigeren. Wij wijzen op enkele mogelijkheden: een geringere isolering
van de gezagsdrager; een oprechter luisteren naar de suggesties van de
onderdanen; een werkelijke samenwerking met de leken, waar zij in de
Kerk een bepaalde bevoegdheid bezitten; een bredere verdeling van die
verantwoordelijkheden die niet exclusief tot de prerogatieven- van het
kerkelijk ambt behoren; minder uitsluitend vertrouwen in de administra~
tieve efficiëntie en een groter geloof in de blijvende bijstand van de
H. Geest; minder pracht en staatsie ten slotte, en vooral minder hardheid en al te menselijke autoriteitsvormen.
Blijft het feit want wij moeten steeds rekening houden met de
mogelijkheid verkeerd begrepen te worden door fanatische en simplistische geesten dat de Kerk thans niet meer bestuurd kan worden als
in de tijd van de Apostelen. Een Wereldkerk kan niet meer bestaan
zonder een gezonde administratie. Maar wat wij uit de tijd van Christus
en de Apostelen moeten bewaren, is de geest waarmede deze moderne
administratieve hulpmiddelen worden bezield. Daar wij mensen zijn en
'T)

Zie een andere toepassing van dit principe in 'ons artikel Het Oecumenisch

Concilie en de leken in Streven, oktober 1960.
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blijven, wordt deze geest steeds bedreigd door onze zondigheid. Een
voortdurend gewetensonderzoek blijft dus geboden en het blijvend protest van de afgescheiden christenen kan ons daartoe helpen. Wel zullen
we in dit protest moeten afwegen, wat er ingegeven is door een ketters
inzicht in het wezen van de ware Kerk en wat werkelijk diep katholiek
is gemotiveerd, maar in geen geval hebben wij het recht om dit protest
zelfzeker naast ons neer te leggen. Dat een authentisch kerkelijk bestuur, dat meer plaats laat aan de charismatische initiatieven in de Kerk,
mogelijk is, bewijst het Oosten. Dat leken op positieve wijze kunnen
samenwerken met het bestuur van hun Kerk, bewijst de eeuwenlange
ervaring in sommige protestantse kerkgemeenschappen. Dezelfde openheid vindt men overigens terug in de eerste eeuwen van de Kerk en
zelfs, zij het onder een andere vorm, in de Middeleeuwen. Trouwens,
overal waar een heilig man met kerkelijk gezag wordt bekleed, merkt
men hoe hij vanzelfsprekend afstand neemt tegenover de vooroordelen
van zijn tijd en op originele wijze het evangelisch ideaal van het Apos~
tolaat in navolging van Christus tracht te benaderen.
In Christus
Een laatste opmerking om te besluiten. Zij is de meest belangrijke.
Ons gebed voor de eenheid dient gezuiverd te worden van elke farizeische zelfheerlijkheid. Wij moeten voor de eenheid bidden zoals de tollenaar bad: ons ontdoen van alle persoonlijke opvattingen en ons zo
intens en waarachtig mogelijk aansluiten bij het gebed en de intenties
van Christus.
Deze houding is dogmatisch helemaal zuiver. Christus alleen heeft de
Kerk gesticht, Hij alleen kan ze weer één maken. In ieder geval zal dit
niet gebeuren door onze kleinmenselijke handigheid en diplomatie. Zuir
ver menselijk gezien is de eenheid, zoals wij nu tegenover elkaar staan,
een verloren zaak.
De diepste oecumenische houding bestaat hierin, dat wij ons steeds
meer met het gebed en de intenties van Christus verenigen, dat wij alle
eigen inzichten omtrent de middelen tot de eenheid verzaken, dat wij
geheel vertrouwen op de wegen van Gods Voorzienigheid, dat wij ten
slotte nu reeds die offers aanvaarden die God van ons zal vragen om de
eenheid weer mogelijk te maken.

De Deltawerken

1

A. SPITS

E februari-ramp van 1953 bracht met één slag de plannen tot afsluiting
van de zeegaten van het theoretische in het praktische stadium.
De arbeid van de voorafgaande twintig jaren van studie, onderzoek en voorlopige plannen, wierp onmiddellijk vrucht af. Niet dat men stante pede een
uitgewerkt werkplan op tafel kon leggen, maar wel kon men zonder aarzelen
de middelen aangeven om herhaling te voorkomen: afsluiting van de zeegaten.
De weg was gebaand waarop men slechts behoefde voort te gaan; van de mogelij kheid daartoe was men overtuigd en van de wijze waarop, had men een
verantwoord inzicht gekregen. Eveneens waren de voor- en nadelen nauwgezet
tegen elkaar afgewogen. Zeker, er waren nadelen. De oester- en mosselcultuur
zou onmogelijk worden en de visserij zou grote nadelen ondervinden. De visserij in de Zeeuwse en Zuid-Hollandse wateren is niet van grote betekenis en
het offer van de oester- en mosselcultuur zou men moeten aanvaarden, zoals men
ook de visserij in de Zuiderzee als prijs voor de veiligheid van het land had
moeten betalen. Iets anders lag de vraag of Rotterdam, de grootste haven van
Europa, geen grote nadelen van de afsluiting zou ondervinden. De belangen van
Rotterdam waren van werkelijk nationale betekenis, daarmede moest duchtig
rekening gehouden worden. Zou Rotterdam van een afsluiting van de zeegaten
schade ondervinden, dan zou vooraf moeten worden overwogen op welke wijze
die schade kon worden ondervangen. Mogelijkerwijze zouden daartoe omvangrijke werken nodig zijn.
De afsluitingen zouden voor Rotterdam inderdaad voor- èn nadelen opleveren. Nadeel in een geringe verhoging van de hoogwaterstanden op de Nieuwe
Waterweg en in de havens. De te verwachten verhoging is echter zo gering, dat
ze voor de scheepvaart en het havenverkeer geen nadeel opleveren zal, maar
aan de andere zijde toch wel van dien aard, dat verhoging en verzwaring van
de waterkeringen noodzakelijk is. Evenwel, ook zonder afsluiting van de zeegaten bleek tijdens de februari-ramp, dat verhoging van de waterkeringen in en
om Rotterdam alleszins wenselijk is, zodat men hiertoe toch te eniger tijd zou
moeten overgaan. De afsluiting van de zeegaten maakt dit alleen maar urgent,
meer niet.
Daartegenover staan voordelen voor Rotterdam. In de eerste plaats de drinkwatervoorziening voor de stad zelf. De toeneming van de diepgang der schepen
had voortdurend verdieping van de Waterweg nodig gemaakt. Het gevolg was
evenwel, dat de zouttong, die de Waterweg binnentrok, steeds verder reikte en
op den duur een schadelijke invloed had op de drinkwatervoorziening. Reeds
vele jaren klaagt de Rotterdammer over de kwaliteit van zijn drinkwater. De afsluiting van de zeegaten zal evenwel tot gevolg hebben, dat meer rivierwater
langs de Nieuwe Waterweg zal worden afgevoerd dan zonder de afsluitingen,
hetgeen de zoutwatertong aanzienlijk zal terugdringen, zodat, na de voltooiing
van de werken in het Haringvliet, de Rotterdammer weer een smakelijk kopje
thee zal kunnen drinken. Een ander voordeel is, dat de uitbreiding van Rotterdam, de Rotterdamse havens en industrieterreinen in zuidelijke richting aantrek-
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kelijker worden. Het laatste en grootste voordeel van de afsluiting van de zeegaten voor Rotterdam is gelegen in de grotere veiligheid, welk voordeel Rotterdam evenwel deelt met het gehele, zeer laag gelegen deel van Zuid-Holland.
De voordelen zijn:
pl.m. 23 km lange
nieuwe zeewering, waartegenover echter
a. een korte
ongeveer 700 km oude dijken ophouden als zeewering te moeten dienen;
b. gemakkelijk en overzichtelijk onderhoud, aanzienlijk goedkoper dan dat van
de oude dijken;
c. indien nodig, opeenvoudige wijze, zonder bijzondere moeiten of bezwaren
en met betrekkelijk geringe kosten, verhoging en/of verzwaring van de
nieuwe dammen;
d. extra zekerheid door behoud van de bestaande dijken als reservewaterkering;
e. verbinding van alle eilanden onderling door de nieuwe dijken en daarmede
opheffing van het isolement van deze gebieden;
f. stopzetting van de steeds voortgaande verzilting van de bodem en in plaats
daarvan geleidelijke verzoeting;
g. vorming van enkele grote zoetwaterreservoirs, die, in tijden van droogte, de
mogelijkheid bieden zoet water in te laten ten behoeve van de landbouw;
zij het geringe
landaanwinst;
h. enige
i. schepping van zeer belangrijke recreatiemogelijkheden.
Deze voordelen zijn enorm.
ad a. De nieuwe zeewering zal aan de hoogste eisen voldoen, zodat, menselijkerwijze gesproken, de veiligheid van het Deltagebied volledig verzekerd is.
Bovendien wordt hierdoor de kustlijn van Nederland met niet minder dan 700
km. bekort.
ad b. De nieuwe zeewering zal van een zodanige constructie zijn, dat het
onderhoud tot een minimum beperkt kan blijven. De dijken worden zowel aan
de buitenzijde als aan de binnenzijde geasfalteerd, zo glad als een geasfalteerde
weg, zodat, ook bij het zwaarste noodweer, nauwelijks beschadiging te verwachten is. Door de geringe lengte wordt de bewaking bij noodweer eenvoudig en
doeltreffend en het onderhoud indien nodig overzichtelijk.
ad c. Mocht te eniger tijd blijken, dat de hoogte van de nieuwe dammen onb.v. door verzakking, of door welke andere oorzaak ook
voldoende is
dan is verhoging c.q. verzwaring noodzakelijk. Doordat geen bebouwing op de
nieuwe dammen toegelaten wordt, is verhoging steeds zonder meer mogelijk als
normaal dijkwerk zonder extra kosten.
ad d. Doordat de oude dijken intact blijven, verkrijgt men een reservewaterkering voor het bijna ondenkbare geval, dat de nieuwe dijken zouden bezwijken. Aangezien de aanvalskracht van het water dan reeds gebroken
is, is de oude kering in elk geval voldoende.
ad e. Aangezien zowel de grote afsluitdijken als de secundaire afdammingen
voorzien worden van moderne autowegen, wordt het isolement van alle eilanden
volledig opgeheven en is de weg in letterlijke zin open voor een moderne
ontwikkeling, met o.a. industrialisatie en alles wat onder een moderne ontwikkeling verstaan wordt. Men hoopt op deze wijze tevens de voortdurende migratie van de bevolking naar de grote steden te voorkomen.
ad f. Op enkele geringe uitzonderingen na lijdt de bodem in het gehele
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Deltagebied onder verzilting, hetgeen grote schade voor de landbouw medebrengt. Doordat in plaats van de tot nu toe steeds voortgaande verzilting een
geleidelijke verzoeting van de bodem zal intreden, verwacht men alleen reeds
uit dezen hoofde op den duur een meer-opbrengst aan landbouwprodukten van
pl.m. 40 miljoen gulden per jaar.
ad g. Een vrij belangrijk gedeelte van de Zeeuwse bodem ligt boven N.A.P.
In droge zomers is het thans niet mogelijk water in te laten, aangezien het omringende water zout is. De toekomstige aanwezigheid van grote zoetwaterreservoirs zal het mogelijk maken zoet water in te laten. Niet alleen, dat hierdoor de
mogelijkheid geschapen wordt in droge tijden over goed water te beschikken,
doch ook zal het mogelijk zijn de verzoeting van de bodem te bevorderen door
inlating van zoet water.
ad h. In tegenstelling tot de Zuiderzeewerken, waar landaanwinst oorspronkelijk het belangrijkste doel was, bedoelen de Deltawerken in de eerste plaats
veiligheid en landaanwinst wordt een bijkomstige zaak. Niettemin zal het na de
afsluiting van de zeegaten aantrekkelijk worden enkele gebieden te bekaden en
droog te leggen. Meer dan enkele tienduizenden hectaren zal het evenwel niet
kunnen zijn, hoewel elke landaanwinst op zich zelf natuurlijk belangrijk is.
ad i. Het belang van de schepping van grote recreatiemogelijkheden kan
moeilijk worden overschat. In geheel Nederland is grote behoefte aan recreatiegelegenheid, in de eerste plaats voor de eigen bevolking, doch ook voor toeristen. De verwachting is zeker niet overdreven, dat de toekomstige aanwezigheid
van deze nieuwe recreatiegebieden ruimschoots goed zal maken wat aan visserij
e.d. wordt verloren. Dit geldt dan de economische zijde; de voordelen gelegen
in de recreatie zelve voor de beoefenaren van allerlei takken van watersport e.d.
zijn moeilijker in geld uit te drukken.
Op het ogenblik van de ramp evenwel, was dit alles nog toekomstmuziek, of,
beter nog, op dat ogenblik was zelfs van toekomstmuziek nog geen sprake. Buiten de kringen van de deskundigen waren er maar weinigen die op de hoogte
waren van de gedachten en plannen die in de hoofden van enkele topfiguren
leefden. Alles verkeerde nog in het stadium van de studie, van metingen, proefnemingen, voorlopige plannen maken, van het vastleggen van uitgewerkte gedachten. Toch is dit b.v. een stuk levenswerk geweest van iemand als Dr. Ir.
J. van Veen. Toen op zondagmorgen 1 februari 1953 het eerste alarm tot hem
doordrong, sprong hij zonder bedenken in zijn auto en racede naar de Hollandse
IJsel. Daar was het belangrijkste punt en tevens het gevaarlijkste. Hij kwam
juist op tijd om een begin van doorbraak te constateren. Het woeste water was
over de dijk geslagen en had, aan de binnenzijde van de dijk reeds zoveel van de
dijk weggevreten, dat hij met zijn kleine auto nog maar nauwelijks de dijk herijden kon. Onmiddellijk werden alle hulptroepen gemobiliseerd en des avonds
vijf uur was het gevaar bezworen. Ware dit niet gelukt, dan zou de ramp nog
onvoorstelbaar grotere vormen hebben aangenomen. Geheel Zuid-Holland zou
voor het water open gelegen hebben. Rotterdam, Den Haag, Gouda, kortom geheel Zuid-Holland en Noord-Holland tot aan het Noordzeekanaal, met wonderlijk genoeg alleen de Haarlemmermeerpolder als enige droge plek, zou
direct door overstroming bedreigd zijn geworden. De gehele Nederlandse economie zou voor jaren ontwricht zijn geweest.
Daardoor, door het vastleggen van uitgewerkte gedachten nl., aan de hand
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van jarenlange studie, lag bij wijze van spreken het plan voor de latere stormvloedkering in de Hollandse IJsel al klaar; men behoefde alleen het werkplan
zelf maar uit te werken. Daardoor kon ook, onmiddellijk na de ramp, een Deltacommissie worden ingesteld en een Deltadienst in het leven worden geroepen.
Wij laten het herstel van de dijken in het rampgebied nu buiten bespreking.
Dit valt buiten het Deltaplan en buiten de Deltawerken als zodanig, al is het
wel zo, zoals wij in ons vorige artikel reeds terloops aangaven, dat bij de sluiting van vele zeer moeilijke sluitgaten een grote ervaring werd verkregen, zowel
bij de sluitingswerkzaamheden zelf als bij het gebruik van tot dusver ongebruikelij ke materialen en bij de aanwending van geheel nieuwe werkmethoden.
Onmiddellijk na de ramp werd, in afwachting van een volledig Deltaplan en
goedkeuring daarvan door de Staten-Generaal, een plan uitgewerkt om een
einde te maken aan de buitengewoon gevaarlijke situatie aan de Hollandse IJsel.
Ook hier zou een radicale afsluiting, waterbouwkundig gezien, de ideale oplossing bieden en een dergelijke oplossing was dan ook in het verleden herhaalde malen in overweging genomen. Evenwel, zou dan een intensief geïndustrialiseerd gebied met een zeer levendige scheepvaart worden afgesloten, hetgeen om
voor de hand liggende redenen niet mogelijk was. Zelfs een afsluiting met een
sluis van grote afmetingen, zou aan de scheepvaart te grote belemmeringen in
de weg leggen.
De oplossing werd gevonden in een beweegbare kering, bestaande uit een
afsluiting met een hefdeur, 80 meter breed en 11 meter hoog, die, in normale
omstandigheden, steeds geopend kan blijven en dus de scheepvaart geen belemmering in de weg legt en, in geval van gevaarlijke dreiging, in korte tijd gesloten kan worden. De doorvaarthoogte onder de schuif bedraagt 8.5 Om + N. A.P.
zodat zelfs zeer grote binnenschepen zonder bezwaar kunnen passeren. Voor
zeegaande schepen is een afzonderlijke keersluis aangebracht, 120 meter lang,
24 meter, breed en 5.20 m diep. Schepen, langer dan 120 m kunnen alleen bij
de kentering van de sluis gebruik maken. Het betreft hier evenwel in hoofdzaak
de binnenvaart, die dus van de sluis geen gebruik behoefte te maken; slechts een
enkel zeegaand schip passeert hier en voorts op de werven achter de afsluiting
gebouwde casco's. Als reserve werd een tweede schuif gedacht, op enige afstand
achter de eerste. Elke schuif is beweegbaar tussen twee heftorens van 46 meter
hoogte (zie foto 1 en 2) .
Dit plan werd met zeer grote spoed uitgewerkt, door de Staten-Generaal
goedgekeurd en reeds één jaar na de ramp werd met de uitvoering aangevangen.
In het najaar van 1958 kwam de stormvloedkering gereed en was op deze plaats
een afdoende beveiliging verkregen. Het eerste grote schip (12.000 ton) passeerde op 13 maart 1958 de sluis. Bij gesloten schuiven blijft scheepvaart via
de sluis mogelijk, al is het natuurlijk duidelijk, dat bij omstandigheden die de
sluiting van de kering nodig maken, ook de scheepvaart tot het allernodigste beperkt zal blijven. Hierbij dient te worden aangetekend, dat de sluis voor het gewone binnenvaartverkeer en voor schepen, korter dan 120 m, als schutsluis kan
dienen.
Al was nu met de stormvloedkering in de Hollandse IJsel het gevaarlijkste
punt beveiligd, het verdiende aanbeveling ook met andere urgente werken niet
te wachten op het gereedkomen van het volledige Deltaplan. Het eerst van alles
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was nu nodig de opstelling van een werkschema voor de volgorde van de uit te
voeren werken. Gezien de samenhang in het gehele Deltagebied, kon niet willekeurig begonnen worden op een punt waar dit
om werktechnische redenen
b.v. het meest voor de hand lag. Men zou duchtig rekening moeten houden
met de afhankelijkheid van de zeegaten onderling en met het feit, dat men,
eenmaal begonnen, de werken niet meer zou kunnen stoppen. Bovendien was
het nodig nauwkeurig vast te stellen hoeveel tijd elke primaire en elke secundaire afsluiting zou vergen en aan de hand daarvan vast te stellen wanneer elke
afsluiting zou moeten aanvangen en eindigen, teneinde het evenwicht in het
stroomregiem zo weinig mogelijk te verstoren. Versnelling van de stroom tot
boven het normale gemiddelde zou slechts voor korte tijd kunnen worden getolereerd en in elk geval binnen nauwe grenzen moeten blijven. Ondanks al
deze voorzorgen moet gehoopt worden dat tijdens de uitvoering der werken
2 5 j aar geen herhaling van de stormvloed van 195 3 optreedt, omdat met
half voltooide werken reeds zodanig in het heersende stroomregiem wordt ingegrepen, dat daardoor in dat geval extra risico's ontstaan, die er zonder de werken niet zouden zijn. De veiligheid zal eerst verzekerd zijn, wanneer in 1987 de
Oosterschelde afgesloten is.
Na de afsluiting van de Hollandse IJsel bleek het wenselijk zonder verlies
van kostbare tijd over te gaan tot de afsluiting van het Haringvliet. Hiervoor
stonden de plannen in grote trekken reeds vast en ter plaatse, evenals elders ten
behoeve van deze werken, moesten verschillende nevenwerken worden uitgevoerd, hetgeen, tezamen met de bouw van de bouwput voor de uitwateringssluizen, reeds drie jaar zou vergen. Voorts zou de bouw van de sluizen zelf nog
eens zes jaar in beslag nemen, zodat er alleen uit dezen hoofde reeds negen jaar
gewerkt zou moeten worden v66r men aan de eigenlijke afsluiting nog maar
kon beginnen. Ook voor deze werken werd door de Staten-Generaal afzonderlijk
goedkeuring verleend, in afwachting van de indiening van het complete Deltaplan. Deze goedkeuring hield eveneens in de afsluiting van het Volkerak, met
de daarbij behorende kustwerken, omdat voor de afsluiting van het Volkerak,
niet begonnen kan worden met de afsluiting van het Haringvliet. Immers, het
Haringvliet is de belangrijkste afvoerweg van het opperwater en het ijs van de
grote rivieren. Van het opperwater van de Rijn en de Maas tezamen stroomt
onder normale omstandigheden 8 % langs de Gelderse IJsel, 37 % langs de
Nieuwe Waterweg en 5 5 % langs het Haringvliet. Stijgen deze afvoeren, dan
wordt het percentage dat ten laste van het Haringvliet komt nog groter. Dit
gaat hier dus dubbel-op. Bij een groter wordende hoeveelheid vertegenwoordigt
ook het percentage van 55 meer water dan normaal, doch bovendien blijft het
percentage geen 55 maar wordt nog aanzienlijk meer.
Normaal voert de Rijn 2000 m 3 water per seconde af, doch dit kan een max.
bereiken van 10.000 m 3 water per seconde. De Maas kan hieraan nog eens
2000 m3 water per seconde toevoegen. Stellen wij de Maas op normaal 1000 m 3
water per seconde, dan krijgt het Haringvliet dus 55 % van 3000 m 3 te verwerken - 1650 m 3 water per seconde. Bij een afvoer evenwel van 12.000 m 3
water per seconde moet het Haringvliet niet minder dan 65 % van deze hoeveelheid verwerken, of wel 7800 m 3 , d.w.z. nagenoeg vijfmaal zoveel als normaal.
Worden de afvoeren nog groter, dan nadert het percentage van het Haringvliet
de 70!
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Met deze geweldige afvoeren moet bij de bouw van de uitwateringssluizen
rekening gehouden worden. Het Haringvliet is ongeveer 5500 meter breed; de
uitwateringssluizen echter worden gezamenlijk slechts 17 x 5 6, 5 meter = 960
meter wijd, doch moeten in staat zijn dezelfde hoeveelheden water te verwerken
als het 5500 meter brede Haringvliet (zie foto 3). Dit wordt bereikt door de
VOOR NE
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De afsluiting van het Haringvliet, met uitwateringssluizen en scheepvaartsluis met
bijbehorende binnen.- en buitenhaven.
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diepte te stellen op 5 1/2 meter en de bodemverdediging af te stemmen op een
stroomsnelheid van maximaal 4 meter per seconde, hetgeen de capaciteit der
sluizen brengt op 960 x 5.5 x 4 = 21.120 m 3 water per seconde. Dit is dus aanzienlijk meer dan thans maximaal ooit verwacht kan worden. Toch is deze capaciteit nodig. In de eerste plaats omdat door afsluiting van het Volkerak iedere
andere uitwijkmogelijkheid aan het water wordt ontnomen -en in de tweede
plaats is een stroomsnelheid van 4 m/sec. nauwelijks nog toelaatbaar. Men verwacht trouwens, dat dit maximum slechts enkele dagen per eeuw zal voorkomen.
Met de voorbereidingen voor de aanleg van de bouwput en de bijbehorende
nevenwerken werd in 1955 een begin gemaakt. De bouwput zelf vergde een
bouwtijd van 8 maanden en deze kwam in 1958 gereed. Het complex uitwateringssluizen zal bestaan uit 17 afzonderlijke sluizen, elk met een wijdte van 56½
meter bij een drempeldiepte van 51/2 meter. De enorme afmetingen van de
sluizen zijn vooral nodig met het oog op de afvoer van het ijs, teneinde ijsopstoppingen te voorkomen, waardoor zeer gevaarlijke situaties zouden kunnen
ontstaan. Door deze grote openingen van 56½ meter kunnen grote schotsen in
hun geheel passeren, terwijl de pijlers tussen de openingen, voorzien worden
van grote, scherpe, stalen „messen", die nog grotere schotsen stuk snijden. Zouden, desondanks, toch ijsopstoppingen ontstaan, dan is de hoogte van de openingen 6 meter boven N.A.P. zo gekozen, dat ijsbrekers van buiten af
de sluizen kunnen binnenvaren om de opstoppingen te verwijderen. Om bij
vriezend weer het gevaar van vastzetten van het ijs te voorkomen, kunnen de
sluizen tijdelijk alle geheel geopend worden om de werking van eb en vloed toe
te laten, waardoor ook dit gevaar bezworen wordt.
De zeer grote openingen van 56½ meter, tezamen met de te verwachten onberekenbaar grote krachten van buiten met zware stormvloeden en van binnen
met grote waterafvoeren, al of niet gepaard met ijsafvoer, maken de toepassing
van traditionele deuren, in welke vorm ook, onmogelijk. Hier moest een geheel
nieuwe constructie gezocht worden. Na langdurige berekeningen en aan de
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hand van uitgebreide proefnemingen in het Waterloopkundig Laboratorium
heeft men die gevonden in segmentvormige „schuiven" aan zowel de buitenals de binnenzijde van de sluisopeningen. Deze schuiven steunen over de gehele
lengte tegen een brugconstructie, welke elke sluis van pijler tot pijler overspant,
en zijn daaraan scharnierend bevestigd. De schuiven worden geheven door middel van een afzonderlijk, in de pijlers ingebouwd, hefmechanisme. Elke sluis
heeft haar eigen schuiven en hefmechanisme, geheel onafhankelijk van die van
de andere sluizen. De schuiven aan de buitenzijde worden lager dan die aan de
binnenzijde, zodat de schuiven aan de binnenzijde de eigenlijke waterkeringen
vormen. De buitenste schuiven breken het watergeweld, doch te zware golven
kunnen over de schuiven heen en worden dan door de binnenste schuiven gekeerd. Op deze wijze behoeven de buitenste schuiven niet de volle 100% van
het watergeweld te keren, waardoor voorkomen wordt, dat deze schuiven van
een buitengewoon zware en kostbare constructie moeten zijn zonder evenwel
absolute veiligheid te kunnen waarborgen. Het water dat over deze schuiven
naar binnen treedt heeft echter zijn aanvalskracht verloren en kan zonder risico
door de binnenste schuiven worden gekeerd.
De onderzijde van de schuiven kan tot 6 m + N.A.P. geheven worden en de
onderzijde van de brugconstructie ligt eveneens op 6 m + N.A.P. met het oog
op het eventueel moeten kunnen binnenvaren van de ijsbrekers. Het gehele +
1000 meter lange complex sluizen wordt op betonnen palen gefundeerd. Om een
denkbeeld te geven van de omvang van dit werk, kan worden medegedeeld, dat
de 22,250 stuks betonnen heipalen, nodig voor de fundering van het geheel, een
gezamenlijke lengte hebben van 354E kilometer, d.w.z.: de afstand van Middelburg naar Groningen. Behalve deze betonnen funderingspalen, zal nogeens een
hoeveelheid van 367.000 m 3 gewapend beton worden verwerkt. Voor de bronbemaling van de bouwput en de machines tijdens de uitvoering, zal 54.000.000
KWU nodig zijn. Voor dit doel is een tijdelijke elektrische centrale op de omringdijk van de bouwput gebouwd.
De eerder genoemde brugconstructie over het gehele sluizencomplex zal bestaan uit een driehoekige betonnen ligger, waarvan de doorsnede een gelijkzij dige driehoek vormt, met de top naar beneden gericht. De ligger is hol, zodat
de kabels daardoor kunnen passeren en waarin een werkgang, in het midden van
de driehoek, wordt gebouwd, ten behoeve van het bedienend personeel voor
inspektie- en eventueel reparatiedoeleinden. Deze doorgangen doorlopen het
gehele sluizencomplex, doch elke ligger overspant slechts één sluis tegelijk, van
pijler tot pijler. De onderzijde van de liggers komt op 6 meter + N.A.P. en
de bovenzijde daarvan op 18 meter + N.A.P. De afmetingen van het inwendige
dezer liggers kunnen vergeleken worden met die van het schip van een behoorlijke
kerk. Elke ligger zal 6.000.000 kg wegen. Op de vlakke bovenzijde komt
de verkeersweg te liggen, die, door middel van uitbouwen aan weerszij den, een
totale breedte van 22 meter krijgt; een volledige, moderne 4-banenweg derhalve.
Wij wezen reeds op de sterke samenhang tussen de verschillende zeegaten.
Er zijn overal open verbindingen. Er moet derhalve eveneens een sterke samenhang zijn in de uitvoering van de werken in de zeegaten en de sluiting van de
dammen. Dit kan niet willekeurig geschieden. Men kan het ene zeegat niet afsluiten zonder in andere gaten de stroming te beïnvloeden en in de verbindingswateren sterke stromingen te veroorzaken. Belangrijke uitschuringen en ont-
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grondingen zouden hiervan het gevolg zijn en dit zou weer gevaar opleveren
voor de bestaande dijken. Ten opzichte van elk zeegat moeten dus afzonderlijke
voorzorgsmaatregelen genomen worden.
Een uitzondering vormt de uitvoering van het zgn. „Drie-eilandenplan".
De afsluiting van het Veregat en van de Zandkreek heeft weinig of in het geheel geen invloed op de stromingen in de andere zeegaten, zodat dit plan geheel
op zichzelf kan worden bezien en uitgevoerd. Ook voor dit plan werd nog voor
het Deltaplan in zijn geheel gereed was, goedkeuring gevraagd en verkregen
door de Staten-Generaal. Dit geschiedde nog niet in de eerste plaats om de zozeer gewenste veiligheid voor dit gebied te verkrijgen, doch hier was het hoofdmotief, om door de sluiting van met name het Veregat de nodige ervaring te
verkrijgen a. voor het werken onder zeer ongunstige omstandigheden en b. voor
het werken met nieuwe materialen en nieuwe werkmethoden. Dat hiermede op
korte termijn een afgerond deel van het totale Deltaplan wordt voltooid, is een
gunstige bijkomstigheid.
Het Veregat ligt nl. bijzonder ongunstig. In de eerste plaats moet hier de afsluiting nagenoeg in de kustlijn zelve worden aangebracht en in de tweede
plaats ligt dit Gat tegen het noordwesten, de hoek van waaruit een storm als
regel zijn hoogtepunt bereikt. De omstandigheden waaronder hier gewerkt moet
worden laten rechtstreekse vergelijking toe met de omstandigheden waaronder
in de Oosterschelde gewerkt zal moeten worden, het laatste maar ook verreweg
het moeilijkste van de vier zeegaten. Tevens zal men hier uitgebreide praktijkproeven nemen met nieuwe materialen en nieuwe werkmethoden, zodat bij de
voortschrij ding van het werk, wanneer steeds grotere en diepere zeegaten onder
handen genomen worden, de nodige ervaring is verkregen. Zou men in het
Veregat onverhoopt in enig opzicht falen, dan geschiedt er nog niets anders,
dan dat tijdelijk de oude toestand intreedt, zonder dat catastrofale gevolgen zich
kunnen voordoen.
Om het Veregat te kunnen sluiten moet echter voordien de Zandkreek worden afgesloten. Dit is duidelijk wanneer men zich realiseert wat er geschieden
zou wanneer men zou trachten het Veregat te sluiten zonder eerst de Zandkreek
te hebben afgesloten. Laten wij daartoe aannemen, dat het gelukken zou het
Veregat te sluiten met een open Zandkreek. In dat geval zou, om Noord-Beveland heen, de stroom met grote kracht de Zandkreek binnendringen en deze geheel vullen tot aan de afsluiting in het Veregat toe. Op het ogenblik is dit niet
het geval. Zolang n.l. beide gaten het Veregat en de Zandkreek open zijn,
dringt de vloedstroom zoweldoor het Veregat als door de Zandkreek binnen en
beide stromingen ontmoeten elkaar ongeveer ter hoogte van het Katseveer op
Noord-Beveland. Op dit punt is dan ook het zgn. ,,Wantij-gebied", waar wel
een stijging resp. daling van het waterpeil optreedt naar gelang het vloed of eb
is, maar waar geen stroom van betekenis meer aanwezig is. In het Wantij-gebied
is er dus evenwicht tussen beide stromingen. Bij sluiting van het Veregat alleen,
wordt dit evenwicht volkomen verstoord en ontstaat de hierboven aangegeven
stroom om Noord-Beveland heen. Deze zeer sterke stroming, met een groot verschil tussen eb en vloed, zou aanzienlijke ontgrondingen veroorzaken, nieuwe
stroomgeulen doen ontstaan en onmiddellijk dreigend gevaar voor de dijken
oproepen.
Bij sluiting van de Zandkreek alleen, ter hoogte van het Wantij, ontstaat er
echter geen verstoring van het evenwicht; immers hier staat geen . stroom en in
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het stroomregiem verandert niets. Men kan dus wel de Zandkreek alleen afsluiten maar nimmer het Veregat alleen. Vóór men dus in het Veregat stroomvernauwende werken kan uitvoeren, moet eerst de Zandkreek zijn afgesloten.
Dit is dan ook geschied. Op het ogenblik is de Zandkreek reeds afgesloten en
de werken in het Veregat kunnen nu verder worden uitgevoerd. De werken die
tot nu toe in het Veregat hebben plaats gehad, hebben geen vernauwend effect
op de stroom ter plaatse uitgeoefend (zie foto 4) .
Dit wil niet zeggen, dat men in het Veregat tot nu toe stil gezeten heeft, integendeel. Hier werd in 1956 aangevangen met de aanleg van een werkhaven
nabij Vrouwenpolder, een van de plaatsen waar in 1944 de zeewering door de
geallieerden werd vernield. In 1958 werd met de werken in het Veregat daadwerkelijk aangevangen met de bouw van een dijk op de Plaat van Onrust aan de
noordwest-punt van Noord-Beveland, welke plaat voor het grootste deel boven
gemiddeld hoogwater ligt. Op deze wijze kon snel worden gewerkt terwijl op
geen enkele wijze in het bestaande stroomregiem werd ingegrepen en in 1959
werd een bodembescherming in het eigenlijke stroombed gelegd, waardoor evenmin de bestaande stroom merkbaar werd gehinderd. In begin 1960 werd de
Zandkreek afgesloten, zodat in dit jaar de dijk in het Veregat van beide zijden
Walcheren en Noord-Beveland wordt uitgebouwd tot het sluitgat, waar in
1961 het Veregat met behulp van caissons zal worden gesloten.
De afsluiting in het Veregat zal in alle opzichten vergelijkbaar zijn met de
latere afsluitingen in de andere grotere zeegaten, terwijl men niettemin
ten volle heeft geprofiteerd van ter plaatse aanwezige gunstige omstandigheden.
De dijk op de Plaat van Onrust heeft, ter plaatse van de aansluiting aan de kust
van Noord-Beveland een hoogte boven N.A.P. van „slechts" 10 meter toch
altijd nog de hoogte van een stadshuis van vier verdiepingen en wordt geleidelijk hoger tot hij een kruinshoogte bereikt van 12 meter + N.A.P. ter
plaatse waar hij zal moeten aansluiten op het dijkgedeelte in het stroombed.
Dit laatste gedeelte bereikt zelfs een hoogte van 14 meter + N.A.P. in het
stroombed zelf, de plaats waar het grootste watergeweld zal moeten worden
gekeerd.
Het profiel van de dijk wijkt aanzienlijk af van dat van de oude dijken in
het Deltagebied. De dijk krijgt geen bekleding met bazaltblokken, geen oneffenheden om de stroom te breken, geen grasmat aan de binnenzijde. Integendeel
wordt de dijk aan beide zijden geasfalteerd en vooral de buitenberm krijgt een
zeer flauwe helling om de oplopende golven alle gelegenheid te bieden tegen de
dijk op te lopen, daardoor haar aanvalskracht te verliezen en nergens het watergeweld gelegenheid te geven de dijk zelf aan te grijpen. Dit dijkprofiel eist
of met een oneffen buiteneen grotere hoogte dan dijken met een buitenberm en/of
beloop, waar inderdaad de golf loop lager blijft, maar heeft het enorme voordeel, dat onverschillig welk watergeweld geen houvast heeft om het dijklichaam
te beschadigen. Dit profiel is het resultaat van langdurige en uitgebreide proeven
in het Waterloopkundig Laboratorium. Verwacht wordt dan ook, dat deze dij ken tot in een verre toekomst in staat zullen zijn volledige veiligheid te bieden.
In het Veregat wordt tevens gebruik gemaakt van nieuwe materialen. Wij
noemden reeds de asfaltering van de dijk. Dit procédé werd nog niet eerder
toegepast. Asfaltering is niet goedkoper dan het aloude en beproefde bazalt,
maar wel verwacht men dat het even sterk is en bovendien heeft het het voordeel
dat op deze wijze veel sneller gewerkt kan worden dan met bazalt. Dit laatste is
28
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van buitengewoon belang, omdat de werkseizoenen in de zeegaten kort zullen
zijn. Op deze ver vooruitgeschoven plaatsen is het praktisch niet mogelijk te
overwinteren met onafgewerkte dijkgedeelten. De afwerking van de dijk moet
dus gelijke tred houden met de bouw van de dijk. Dit is met bazalt niet mogelijk.
De aanleg van bazaltglooiingen vereist het werken in verschillende stadia: fundering, steenzetten, afwerken, die niet tegelijk kunnen plaats hebben, waardoor,
aan het einde van een werkseizoen óf het werkseizoen vroegtijdig zou moeten
worden afgebroken om er zeker van te zijn, dat de glooiing nog tijdig gereed
komt óf men zou het risico lopen, dat de najaarsstormen grote schade kunnen
aanrichten op die plaatsen waar de afwerking nog niet gereed kwam. Uit de
aard der zaak heeft men in het Laboratorium de gefundeerde overtuiging verkregen, dat asfaltering ten minste gelijkwaardig is aan bazalt, maar in de praktijk kan alleen het overtuigende bewijs geleverd worden. Vandaar, dat men het
tot nu toe voltooide gedeelte van de dijk twee jaar heeft laten liggen v66r men
in 1960 verder werkte. Welnu, in die twee jaar van zware praktijk heeft de
asfaltering haar deugdelijkheid bewezen. Niet dat het begrip asfaltering geheel
nieuw was. Reeds bij de bouw van de latere polderdijken in het Ijselmeer heeft
men van dit materiaal met succes gebruik gemaakt. Hier evenwel was sprake van
„geprefabriceerde" asfaltmatten die voltooid op het dijklichaam werden aangebracht; de matten „overlappen" elkaar enkele decimeters en worden daar gelast. Bij het te verwachten watergeweld in de zeegaten echter wenste men de
lasnaden niet te aanvaarden en bovendien wenste men een zwaardere uitvoering.
Dit leidde tot asfaltering ter plaatse, zoals bij de wegenbouw gebruikelijk is,
evenwel zonder de bij de wegenbouw gebruikelijke zware fundering. Niettemin
rijden tijdens de werkzaamheden zwaarbeladen vrachtauto's over het juist gereed gekomen asfaltdek, zonder schade te veroorzaken.
Een ander nieuw materiaal is de mijnsteen. Bij de bouw van de Afsluitdijk
heeft men een dankbaar gebruik kunnen maken van de keileem. De hoeveelheid
beschikbare keileem is evenwel juist ongeveer voldoende voor de voltooiing van
de nog te bouwen dijken in het IJselmeer, doch de voor de bouw van de grote
afsluitingen in het Deltagebied benodigde enorme hoeveelheden zijn niet meer
beschikbaar. Evenmin kan men beschikken over de benodigde hoeveelheden geschikte klei, ook al zou men die uit het buitenland willen aanvoeren. Proeven
hebben uitgewezen, dat men de afvalsteen uit de mijnen voor vele doeleinden
kan aanwenden. In de aanvang had men enige moeite in de verwerking van dit
nieuwe materiaal, doch door wijzigingen in de onderlossers en enige aanpassing
van ander gereedschap werden deze moeilijkheden overwonnen en de mijnsteen
blijkt voor verschillende doeleinden een ideaal materiaal te zijn, zij het ook dat
het niet in alle opzichten de keileem kan vervangen. Daartegenover staat evenwel, dat mijnsteen ook bruikbaar is in gevallen waarin de keileem onvoldoende
zou zijn.
Tenslotte zijn daar de caissons. Ook deze zijn niet geheel nieuw, evenmin als
de aanwending voor sluiting van dijken. Weliswaar werd bij de strijd om Walcheren na de bevrijding reeds gebruik gemaakt van caissons, evenals voor de
sluiting van grote stroomgaten na de ramp van 1953, doch deze caissons waren
oorspronkelijk gebouwd voor de landing in Normandië, niet voor de dichting
van dijken. Caissons bleken wel bruikbaar voor dit doel, maar men kon zich
niettemin geschikter modellen denken. Dit heeft geleid tot laboratoriumproeven
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met verschillende modellen, zowel wat afmetingen als uitvoering betreft. Het
resultaat is geweest, dat men tot enkele gestandaardiseerde modellen is gekomen, elk model voor bepaalde doeleinden, met eigen afmetingen en in verschillende uitvoeringen. Het is hier niet de plaats de verschillende caissons in onderdelen te beschrijven. In het raam van dit artikel beperken we ons tot het zgn.
„Doorlaatcaisson", dat bij de eigenlijke sluiting een hoofdrol zal spelen (zie
foto 5) . Dit caisson is speciaal ontworpen voor de sluiting van de zgn. „sluitgaten", dat is het laatste deel van de dijk, dat niet op de gewone wijze kan worden aangelegd met het oog op de te grote stroomsnelheden. Het behoeft geen
betoog dat, wanneer men een stromend water gaat afsluiten, de stroomsnelheid
ter plaatse van de afsluiting gaat toenemen. De toeneming van de stroomsnelheid is onlosmakelijk aan de vernauwing van de doorstroomopening verbonden,
doch kan slechts tot een bepaald maximum worden aanvaard. De toeneming van
de stroomsnelheid is recht evenredig aan de vernauwing van de doorstroomopening. Nemen wij aan, dat bij een geheel geopende monding de stroomsnelheid 11/2 meter per seconde bedraagt, dan bedraagt de stroomsnelheid bij een
vernauwing met 20% 2 m/sec., bij 40% 21/2 m/sec., bij 60% 3 m/ sec. Als
maximaal toelaatbare stroomsnelheid wordt algemeen 31/2 m/sec. aangenomen.
Daarboven is, bij een voldoend beschermde bodem nog wel een veiligheidsmarge, maar die is absoluut noodzakelijk om mogelijke tegenslagen op te vangen.
Bij een stroomsnelheid van 5 m/sec. b.v., moet aangenomen worden, dat ook de
best verdedigde bodem in beweging komt, dat wil dus zeggen: de mislukking
van het werk.
In de zeegaten bestaat de bodem van nature uit fijn zand, zodat reeds uit dezen hoofde de bodemverdediging grote aandacht vraagt en het spreekt dan ook
vanzelf, dat men onder deze omstandigheden zal trachten de maximaal toelaatbare stroomsnelheid niet te overschrijden. Of dit altijd en onder ongunstige omstandigheden mogelijk zal zijn is een hoofdstuk apart, maar het is duidelijk, dat
men de sluitingsplannen zodanig op moet zetten dat een veilige maximale
stroomsnelheid in de sluitgaten niet wordt overschreden. Mislukking zou niet
alleen miljoenen guldens vergen, maar, wat erger is, een werkseizoen kosten,
met alle risico's van dien. De plannen worden zodanig opgezet, dat zelfs de
sluiting van de Oosterschelde in één werkseizoen kan geschieden. Hier is natuurlijk slechts de sluiting van het eigenlijke sluitgat bedoeld; de afsluiting van
de Oosterschelde als geheel vergt veertien jaar. We noemen hier met opzet de
Oosterschelde, omdat deze zeearm als grondslag dient, als zijnde verreweg het
grootste en moeilijkste werk. Heeft men voor de Oosterschelde de oplossing van
een of ander vraagstuk, dan kan men voor de andere zeegaten in principe dezelfde werkwijze volgen, zij het eenvoudiger en op kleinere schaal.
Het „Doorlaatcaisson" of „Tralieliggercaisson" is in beginsel een betonnen
bak ter lengte van 451/2 meter, 20 meter breed en 18 meter hoog. De lange zijden van deze bak zijn voorzien van doorlaatopeningen die met een schuif kunnen worden afgesloten. Het caisson wordt in het sluitgat, met gesloten schuiven,
ingevaren en geplaatst op een vooraf gereed gemaakt vlak bed van stortsteen of
mijnsteen. Daarna worden de schuiven geopend, zodat het water ongehinderd
door kan stromen. Vervolgens wordt een tweede caisson naast het eerste geplaatst op dezelfde wijze en zo vervolgens tot het sluitgat vol staat met geopende caissons. Wanneer dit geschied is en de aansluitingen van de caissons onderling voldoende waterdicht zijn gemaakt, kunnen bij de kentering in éénmaal alle
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schuiven gesloten worden, waarna de dijk in stroomloos water verder kan wor•
den afgewerkt.
Aanvankelijk heeft men overwogen de caissons terug te winnen. Deze gevaarten kosten een miljoen gulden per stuk, zodat het wel de moeite waard was
dit vraagstuk te bezien. Men heeft er echter van af moeten zien deze terug te
winnen, omdat men dan een andere werkwijze zou moeten volgen, waarbij belangrijke en kostbare aanvullende werken nodig zouden zijn die het voordeel teniet zouden doen. De caissons blijven dus ter plaatse en worden in het dijklichaam verwerkt. Wij moeten dit punt nu verder laten rusten. Het zou voldoende interessant zijn er een afzonderlijk hoofdstuk aan te wijden, doch in dit
artikel moeten wij nog iets zeggen over de rest van de Deltawerken. Om dezelfde
reden gaan wij niet dieper in op nog enkele nieuwe materialen als nylonmatten
en b.v. het onder water verwerken van vloeibaar asfalt, e.d. hoe belangrijk op
zichzelf ook.
Bij de bespreking van de werken in het Haringvliet hebben wij reeds gelegenheid gehad terloops te wijzen op de noodzakelijkheid het Volkerak af te sluiten.
Deze afsluiting is noodzakelijk om, evenals de Zandkreek bij de sluiting van het
Veregat, het bestaande stroomregiem te handhaven. Ook in het Volkerak wordt
de secundaire afsluiting gelegd in het wantijgebied. Deze afsluiting krijgt een
scheepvaartsluis ten behoeve van de belangrijke scheepvaart Rotterdam-Antwerpen en een spuisluis om zoet water naar het toekomstige Zeeuwse Meer te
leiden. Op deze secundaire afdamming zal een brugverbinding uit het noorden
aansluiten, even ten westen van de sluizen, zodat ter plaatse een belangrijke
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driesprong ontstaat: in het noorden naar Rotterdam; in het zuiden naar Antwerpen en in het westen naar Overflakkee en Duiveland. Op dit ogenblik ligt
dit punt nog midden in het water, doch een particuliere maatschappij gaat reeds
binnenkort met de bouw van de brugverbinding beginnen.
In 1958 werd begonnen met de eerste voorbereidingen voor de afsluiting van
de Grevelingen, ter inleiding van de afsluiting van het Brouwershavense Gat.
Ook hier eerst de secundaire afsluiting in het wantij gebied tussen Brouwershavense Gat en Oosterschelde, om dezelfde reden als de afsluiting in de Zandkreek ten behoeve van de afsluiting van het Veregat. Niet alleen dat de af sluiting van het Brouwershavense Gat zeer bemoeilijkt zou worden zonder afsluiting
van de Grevelingen, maar in 't Zijpe zou anders een zeer zware stroom ontstaan,
die de belangrijke scheepvaart Rotterdam-Antwerpen grote moeilijkheden zou
bezorgen en groot gevaar zou opleveren voor het toch al zo kwetsbare Duiveland. Bruinisse zelf kreeg een geheel nieuwe en moderne Gemeentehaven en onmiddellijk ten westen van deze nieuwe haven wordt een werkhaven gebouwd.
De afdamming door de Grevelingen krijgt een grote scheepvaartsluis, niet in de
eerste plaats ten behoeve van de weinig betekenende locale scheepvaart, doch
in de eerste plaats voor het doorlaten van groot aannemersmaterieel voor de afsluiting van het Brouwershavense Gat.
Eerst als de afsluiting van de Grevelingen voltooid is, kan aangevangen worden met de werken in de Oosterschelde. Hier is dan geen secundaire afdamming
meer nodig, omdat het Oosterscheldebekken één geheel is van de zee tot de afsluiting in het Volkerak in het noorden en tot Bergen op Zoom in het zuidoosten, met één, niet meer gecompliceerd stroomregiem. De afdamming van de
Grevelingen moet in 1964 voltooid zijn; in 1965 wordt dan met de Oosterschelde aangevangen. Tegen die tijd zal men over voldoende inzicht en ervaring
beschikken om deze waarlijk gigantische afsluiting tot een goed einde te brengen. De plannen liggen in ' beginsel gereed, doch de dan beschikbare ervaring
zal vrij zeker op ondergeschikte punten wijziging laten we hopen: vereenmogelijk of wenselijk maken.
voudiging

•

In 1500 drong de zee van alle kanten het westelijke gedeelte van Nederland binnen;
slechts 60 km tussen de twee zeeën. In 1980 is deze afstand 220 km.

Het dagelijks leven in de Sovjet~Unie
PROF. DR. P. ZACHARIAS O.F.M.Cap.

D

E bedoeling is: een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de alledaagse
werkelijkheid van het leven onder een communistisch bewind, niet omwille
van die kennis als zodanig, maar omwille van de praktische conclusies, die daar
voor ons uit kunnen volgen 1 ) . Ik heb uit enkele Sovjetpublikaties van juli en
augustus 1960 dus van niet meer dan hoogstens enkele maanden terug !
alles bij elkaar gesprokkeld wat ge-eigend leek om ons over het dagelijks leven
in de Sovjet-Unie enig idee te geven. Die publikaties zijn: de dagbladen Pravda
(De Waarheid) en de Komsomoljskaja Pravda (De Pravda van de Comm.
Jongerenbond), de driemaal wekelijks verschijnende Literatoernaja gazeta (Het
literatuurblad) en Oetsjitel jskaja gazeta (Het oní erw zersblad) en de maandbladen Naoeka i zjizn j (Wetenschap en leven) en Naoeka i religija (Wetenschap en godsdienst) 2 ) . Zowel naar kwaliteit als naar omvang was het aldus
verzamelde materiaal zeer bevredigend, temeer omdat er zoals we zullen
zien in die twee maanden enkele voor ons doel belangrijke dingen gebeurd
zijn en er vooral enkele kwesties aan de orde zijn geweest, die rechtstreeks samenhangen met ons onderwerp. Ik vond zelfs niets meer of minder dan een
dagindeling, die voor grote groepen Sovjetmensen als karakteristiek beschouwd
mag worden.
Allereerst dan de wijze, waarop in een Moskous arbeidersgezin (vader en
moeder, die beiden werken, en zoontje) de uren, die van de arbeid overblijven,
besteed worden 3
) :

vrouw
Inkopen doen . . . . . .
Eten koken en borden wassen
Tijd aan het kind besteed . .
In orde ho
wassen (van
kleren enz.) . .............
. . .
Slapen . . . . . . . . .
Vrije tijd . . . . . . . .

55 min.
4 uur, 25 min,

35 min.
1 uur
4 uur, 50 min.

6 uur, 50 min.
3 uur

30 min.
7 uur, 50 min.
1 uur

....

Gepubliceerd in samenhang met de discussie rond de in Sovjet-Rusland nu
aan de orde zijnde verkorting van de arbeidsduur heeft dit lijstje betrekking op
een met naam en adres genoemd gezin. Nu zal deze tijdsindeling ongetwijfeld
van de ene kant sterk afhankelijk zijn van de aan ieder gezin eigen individuele
trekken en omstandigheden, van de andere kant zou men zelfs bijna a priori wel
zo'n indeling kunnen opzetten, die aan de gemiddelde werkelijkheid zou beantwoorden, zodat het hier gegeven voorbeeld m.i. zeker bruikbaar genoemd mag
worden.
1) Uitgewerkte tekst van een op 7 september 1960 te Woudschoten gehouden inleiding op de „Civitasdagen" der Vrije Universiteit.
2) Deze periodieken zullen resp. met de volgende sigla worden aangegeven. P., K.P.,
L.G., U.G., N.Zj. en N.R. Zoals uit het hierboven gezegde blijkt, dateren alle aanhalingen van 1960, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt.
3 ) K.P., 29 juli, blz. 3.
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Arbeid
De op ons lijstje ingedeelde tijd bedraagt zowel voor de vrouw als voor de
man ruim vijftien uur. Er blijft dus ruim acht uur over: de werkdag plus de tijd,
nodig om naar werk en weer thuis te komen. In mei van dit jaar heeft de Opperste Sovjet een wet aangenomen, volgens welke in 1960 de zevenurige en gedeeltelijk de zesurige werkdag zal worden ingevoerd.
Kunnen we de Sovjetarbeiders hiermee onvoorwaardelijk gelukwensen ? „Onze afdeling is op de zevenurige werkdag overgegaan, schrijft een van hen
iedere minuut telt nu mee" 4 ) . En inderdaad, de betreffende documenten herhalen het steeds: de arbeidsproduktiviteit mag niet verminderen ! Natuurlijk
wordt veel, zo niet alles, verwacht van mechanisatie en automatisering. Het
Centraal Comité van de Communistische Partij en de Ministerraad der SovjetUnie hebben er 2 juli een decreet over uitgevaardigd, hoe de ondernemingen
economisch gestimuleerd en de arbeiders er stoffelijk bij geïnteresseerd moeten
worden om die modernisering op grote schaal te verwezenlijken en van 13 tot
16 juli hield het Centraal Comité er een plenaire zitting over. Al in de derde
alinea gewoonlijk komen zulke klachten veel later stelt het decreet vast,
dat er op dit gebied „ernstige tekorten zijn, die het tempo in de technische
vooruitgang van de nationale economie tegenhouden" 5 ) . Bijzonderheden hierover kan men o.a. vinden in het verslag, dat de voorzitter van het Regeringscommissariaat voor mechanisatie en machinebouw dus een deskundige i uitbracht aan het Centraal Comité: „De beslissingen van het 21e Partijcongres
(jan. 1959) over de mechanisatie van omslachtig en zwaar werk worden in vele
takken van de industrie nog langzaam uitgevoerd. Het aantal arbeiders dat met
de hand werkt, bedroeg op 1 aug. 1959 47 procent van het totaal der industriearbeiders. Van het totale los- en laadwerk wordt in 1960 ongeveer 37 procent
met de hand uitgevoerd .... Volgens plan hadden er in 1959 en in het eerste
kwartaal van dit jaar 759 nieuwe typen van machines, mechanismen, installaties
en werktuigen uitgebracht moeten worden, maar het plan werd slechts voor 425
typen uitgevoerd .... Van het voor deze vernieuwing beschikbaar gestelde kapitaal bleef in 1959 twaalf procent ongebruikt .... Van 77 nieuwe ondernemingen zijn er 14 al meer dan tien j aar in aanbouw .... In plaats van de
60.000 ingenieurs, die er in 1960 voor deze takken van nijverheid nodig zijn,
komen er slechts 24.000 beschikbaar" °).
Al staan hier natuurlijk ongetwijfeld ook reëele prestaties en successen tegenover, toch mag uit zulke gegevens veilig geconcludeerd worden, dat behoud of
zelfs verhoging van de arbeidsproduktiviteit bij een verkorte werkdag voorlopig
nog neer zal moeten komen op verzwaring der eisen, die aan de arbeiders gesteld zullen worden. M.a.w. het systeem, dat officieel „socialistische wedijver"
heet, maar in werkelijkheid een levensgrote arbeidscompetitie genoemd kan
worden, wordt zeker nog niet afgeschaft. Bij ons is dit stelsel meestal bekend
onder de naam van „Stachanovisme", maar Stachanov is eigenlijk al lang vergeten; om het vuur er in te houden heeft men in letterlijke zin „helden van de
dag" nodig. Zo iemand is de tekstielarbeidster Valentina Gaganova, de mijnwerker Nikolaj Mamaj e.a. Tot hun klasse behoren de arbeider, die drie be4) P., 12 augustus, blz. 2.
5) P., 2 juli, blz. 1.
$) P., 15 juli, blz. 1-2.
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roepen leert en beoefent om zoveel mogelijk bij te dragen tot de verwezenlijking van het zevenjarenplan 7 ) of de arbeidster, die de fabriek haar „tweede
thuis" noemt 8 ) .
Zijn hun prestaties echt of is er veel propagandistische bluf bij ? Een enkele
keer blijkt er met de hoge cijfers wel eens geknoeid te zijn 9), maar in het licht
der boven aangehaalde klachten over het langzame tempo der mechanisatie dat mij overigens door deskundige ooggetuigen bevestigd werd en van het
nog altijd aanwezige tekort aan geschoolde krachten mag zeker aangenomen worden, dat de normen, vergeleken bij wat hier gebruikelijk is, laag gesteld zijn,
zoals me trouwens ook uit mondelinge inlichtingen gebleken is. Wezenlijk verandert daar niet zoveel mee; de norm is iets betrekkelijks en als er
zoals in
feite gebeurt
systematisch naar gestreefd wordt om haar voortdurend en
aanzienlijk te doen overschrijden, dan betekent dat toch, dat er hard gewerkt
moet worden. In ander verband kom ik hier nog op terug.
Partijpropaganda bij de arbeid
Wanneer we de grootscheepse propaganda voor het zevenjarenplan (dat in
vijf jaar verwezenlijkt moet worden !) voor „inhalen en voorbijstreven van
Amerika" vergezeld zien gaan van een versterkte propaganda voor de communistische ideologie, dan constateren we niet iets toevalligs, maar twee verschij nselen, die naar Marxistische opvatting onafscheidelijk verbonden moeten zijn.
Op het onderwijzerscongres van de z.g. Russische Federatie, de eerste en voornaamste der vijftien Sovjetrepublieken (6 - 9 juli) haalde de eerste secretaris
van het Centraal Comité van de Komsomol een woord van Chroestjef aan:
„De arbeid is een levensbehoefte van iedere Sovjetmens". Marxistisch bezien
is dit zwak uitgedrukt. De secretaris kwam dichter bij de „waarheid", toen hij
het tegen het einde van zijn rede aldus formuleerde: „Nauwelijks begint ons
kind zich bewust te worden van het hem omringende leven, of het ziet, dat in
het leven van vader, moeder en al de ouderen het voornaamste is : de arbeid" 10 ) en een andere spreker drukte zich nog „juister" uit door te zeggen:
„Leven betekent v66r alles: werken" 11) .
Logisch volgt uit deze stelling, dat een hoog opgevoerde arbeidsproduktiviteit met alles wat zij veronderstelt aan geestdrift, toewijding en tucht alleen
maar mogelijk zullen zijn bij een hoog opgevoerd Marxistisch besef, bij een
hoog ideologisch gehalte der arbeiders. Vandaar in januari 1960 een decreet van
het Centraal Comité der Partij : Over de taak der partijpropaganda onder de
huidige voorwaarden. Ruim een half jaar later kwam de Pravda er op terug:
„De Partij wijst op de noodzakelijkheid, dat alle Sovjetmensen de geweldige sociaalhistorische betekenis van hun activiteit tenvolle zouden begrijpen, dat ze haar zouden
zien als de beslissende voorwaarde om de kracht van het vaderland te versterken, een
overvloed aan materiële en culturele goederen en de volledige overwinning van het
communisme te bereiken .... Het decreet legt er bijzonder sterk de nadruk op, dat de
strijd om het beginsel: „Wie niet werkt moet ook niet eten" onmiddellijk te realiseren,
de strijd tegen hen die zich aan hun aandeel in sociaal nuttig werk onttrekken, de opvoe.
7 ) P., 27 juli, blz. 3.
's) N.R., juli, blz. 11.
;9 ) L.G., 6 augustus, blz. 2; K.P., 14 augustus, blz. 2.
U.G., 8 juli, blz. 1 en 3.
11) U.G., 10 juli, blz. 5.
'
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ding tot een communistische houding en de ontwikkeling van morele prikkels om te
arbeiden in onze ideologische activiteit een leidende plaats moeten innemen" 12) .

Alles wijst er op, dat er met deze richtlijnen ernst gemaakt wordt. Nauwelij ks heeft de arbeider zijn woning verlaten, of hij heeft kans tegen de propaganda op te lopen, want b.v. in het gebied van Stalino reizen haar woordvoerders mee in de arbeiderstreinen; ze zijn kenbaar aan hun „koffertje van de
agitator", gevuld met propagandamateriaal. Een van hen deelt mee: „De massale politieke activiteit in de nachtploegen is opgeleefd. In de ploegen en onder de
schafttijd worden politieke gesprekken gevoerd" 13 ). Ik geef nu het woord
aan twee van zijn collega's om u meer in bijzonderheden een idee te geven van
de sfeer, waarin een Sovjetarbeider zijn toch al zware dag- (of nacht- !)taak
moet vervullen.
„Toen de partijorganisatie mij opdroeg een politieke agitatie te voeren onder de
arbeiders van mijn afdeling, begon ik met het voorlezen der kranten. Tijdens het schaftuur kwamen de arbeiders bij elkaar in de kamer van de opzichters; ze luisterden aandachtig en stelden vragen ... .
De gesprekken in de werkplaats en thuis bij de arbeiders, de lectuur van kranten er
literaire werken, het collectieve bezoek aan musea, theaters en clubs, de massa-excur-sies buiten de stad ~ alles benutten we om de politieke beïnvloeding van de massa's te
verbreden en iedereen te bereiken. Een grote rol speelt het daarbij, dat we rekening
houden met de eisen der arbeiders, de zorg voor hun dagelijks leven en de behartiging
van hun culturele belangen" 14 ) .

In een fabriek te Permj (zou het nog eens herdoopt worden in: Molotov ?) :
„Alles is hier ondergeschikt gemaakt aan de opvoeding van de nieuwe mens, aan de
strijd tegen verschijnselen van verslapping, ongedisciplineerdheid en onverschilligheid
tegenover tekortkomingen.
Men heeft in het bedrijf een sfeer geschapen van creatieve activiteit en algemene
geestdrift. En juist in zo'n milieu, bij een actieve inwerking en beïnvloeding van heel
het collectief worden mensen, die vroeger inbreuk maakten op de tucht, meegetrokken" 15 ) .

Een betrekkelijk onschuldige en, als men wil, lachwekkende episode uit die
„creatieve activiteit" is het volgende toneeltje, dat overigens n.a.v. de meest
verschillende gebeurtenissen herhaald wordt:
„Toen de arbeidsters van de Tweede Moskouse Horlogefabriek na de middagpauze
terugkeerden, hoorden ze door de radio over de nieuwe grove schending van het luchtruim van ons vaderland door een Amerikaans militair vliegtuig. Op de plaats zelf werd
een kleine meeting gehouden. Verontwaardigd brandmerkten de arbeidsters de vermetele Amerikaanse aanvallers met schande" 18).

Veel ernstiger en voor menige Sovjetarbeider of -arbeidster veel moeilijker te
verdragen is wat er in de vorige aanhaling schuil gaat onder mooie uitdrukkingen
als „opvoeding van de nieuwe mens, strijd tegen verslapping" enz. Natuurlijk
wil ik niet pleiten voor bewuste of kwaadwillige tekortkomingen, maar we moeten ons toch goed realiseren, dat die „algemene geestdrift'', waarvan daar sprake
was, kennelijk zelden spontaan is, doch het kunstmatig verworven produkt van
ingespannen agitatie, die zoals nog zal blijken er naar streeft de arbeiders
zo min mogelijk aan zichzelf over te laten.
12) P., 24 augustus, blz. 3.
13) P., 15 augustus, blz. 2.
14 ) P., 12 augustus, blz. 2.
1' 5 ) P., 27 augustus, blz. 2.
18 ) P., 12 juli, blz. 2.
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Levensstandaard

Ik kom nu voorlopig terug op het lijstje, dat ik in het begin heb aangehaald en waarvan het eerste punt „inkopen doen" ons gesprek brengt op het
levenspeil der Sovjetbevolking. Met opzet heb ik in het voorafgaande niets gezegd over de vrouwenarbeid, omdat ik zijn bestaan in de Sovjet-Unie als algemeen bekend veronderstel. Of liever: men ziet er vaak niet veel bijzonders in,
want bij ons vertoont het aandeel van de vrouw in het produktieproces ook de
neiging om zich uit te breiden. Weet men echter wel, dat dit kinderspel is vergeleken bij de situatie in Sovjet-Rusland, waar de vrouwen letterlijk iedere
soort van arbeid verrichten, hoe zwaar en onvrouwelijk ook, tot en met de ondergrondse nachtdienst in de mijnen 17 ) ? Dit onverkwikkelijke verschijnsel
heeft een tweevoudige oorzaak. De Partij bevordert het of maakt minstens geen
haast om het te beperken of af te schaffen, omdat ze aan de vrouw volledig hetzelfde recht toekent als aan de man om mee te werken aan de „opbouw van
het communisme" ; voor de meeste vrouwen zelf is het allereerst een economische noodzaak,. omdat een gezin van één inkomen gewoonlijk niet kan bestaan
en omdat zeer veel vrouwen geen andere kostwinner hebben dan zichzelf.
Maar zelfs met een minimum-inkomen zou een bevredigende, zij het lage
levensstandaard mogelijk kunnen zijn. Heeft men althans dit in de Sovjet-Unie
weten te bereiken ? Het ziet er m.i. nog niet naar uit.
Om te beginnen het woningvraagstuk. „We weten, dat het niet lang zal
duren, of ieder gezin zal zijn afzonderlijke woning hebben 18 ) .... Het vraagstuk van de afzonderlijke woningen is een tijdelijk vraagstuk" 19 ) . Teneinde
niet misverstaan te worden wijs ik er uitdrukkelijk op, dat hier niet bedoeld is:
een afzonderlijk of vrijstaand huis, maar een uit meer dan één vertrek bestaande behuizing. Dit ideaal is dus volgens de Sovjetpers nog niet bereikt. Ik beweer niet, dat het in Nederland wel bereikt is of dat er hier op dit terrein geen
ergerlijke gevallen voorkomen. Maar twee jaar geleden werd ons in Moskou
door een Russische gids verteld, dat één kamer per gezin een bevoorrechte situatie was en Chroes j ts j ev deelde in mei j .1. mee, dat de woonoppervlakte in
drie jaar tijd met nog geen vierkante meter per persoon was toegenomen. Dus
als er een verbetering is, dan is het een langzame en in artikels en feuilletons
speelt de obsjtsjezjïtije nog altijd een grote rol. Wat is dat? Het wordt omschreven als: „Een huis met gezamenlijke slaapzalen of afzonderlijke kamers
tot tijdelijk verblijf van personen, die meestal tot een zelfde sociale groep horen" . Er wonen mannen en vrouwen, jongens en meisjes en zeker ook (jonge)
gezinnen in. Er is ergens sprake van „de vijfde verdieping, kamer 512" 20) ,
dus ze kunnen van aanzienlijke omvang zijn en al zullen ze niet altijd zo verwaarloosd worden als soms beschreven wordt 21 ), men krijgt toch niet de indruk, dat het een ideale woongelegenheid is.
Er wordt echter veel gebouwd, alleen (net als hier) niet genoeg en plaatselijk
zal de achterstand weer groter worden, wanneer men gebruik gemaakt heeft van
de door het Centraal Comité van de Partij en de Ministerraad verleende toestemming om het kapitaalfonds, dat voor de woningbouw bestemd was, aan te
spreken teneinde er de afwerking van het scholenbouwplan mee te bespoedi17) K.P., 2 juli, blz. 2.
18) K.P., 14 augustus, blz. 3.
19) L.G., 5 juli, blz. 2.

20)
21)

K.P., 15 juli, blz. 2.
K.P., 3 juli, blz. 2.
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gen 22 ) . Dergelijke manoeuvres worden mogelijk, wanneer alles uit één pot betaald wordt; ik vraag me echter steeds af: steunen degenen onder ons, die zo
grif aan kunnen nemen, dat „er in het communisme toch ook wel veel goeds
zit", op een grondige kennis van dit soort verschijnselen of op een door hen
zelf ontworpen voorstelling van wat communisme in de praktijk is ? Bovendien
zijn er veel klachten, dat er slecht en slordig gebouwd wordt. Moet ik daar ook
aan toevoegen: „net als hier?" Nog eens: ik wil onze toestanden niet idealiseren,
maar als een nieuw gebouwd huis na een half jaar „er uitziet als een invalide",
de temperatuur er 's winters niet hoger kon komen dan vijftien graden (in het
hartje van Rusland !) en de bovenste verdiepingen zonder water zitten 23 ) , en
als er aparte ploegen gevormd worden om huizen, die „klaar" zijn, bij te werken 24 ), dan durf ik de vergelijking nog wel aan.
Nu het inkopen doen zelf. Een Russische spotvogel heeft de boodschappentas een nieuwe naam gegeven, die ook ingeburgerd is, nl. avosjka, wat we kunnen vertalen met misschientje. De benaming is nog altijd toepasselijk. Ruslandbezoekers, vooral als ze de taal niet kennen, moeten zich niet laten misleiden door de etalages. Ik hoorde een vrouw, terwijl ze een winkeldeur dichtsmeet, nijdig uitroepen: „In de etalage hebben ze alles, maar binnen krijg je
niets !", een duidelijke uitspraak, die ik waarempel letterlijk in de pers terugvond ! 25 ) . „ De socialistische samenleving aldus een ander blad beschikt
nog niet over zo'n hoeveelheid produkten, die nodig is om de groeiende behoeften van al haar leden volledig en alzijdig te voldoen" 26 ) . Een derde laat echter
een lichtstraal zien: „Niemand ontkent het feit, dat je sommige waren nog
moeilijk kunt kopen. Maar aan de adem van de tijd voel je, dat we al heel gauw
van alles genoeg zullen hebben" 27 ) . Het is dus maar de kunst om die „adem
van de tijd" gewaar te worden. Iedereen slaagt daar blijkbaar niet in, want op
dezelfde bladzijde lees ik over „opgewonden signalen over tekorten in af zonderlijke schakels van het economisch leven. Maar geen enkel zinnig mens
plaatst dat tegenover de problemen der verovering van de kosmos" 28 ) . Het
ongeluk wil echter, dat er toch van die mensen gevonden worden; de aanhaling
is nl. ontleend aan de redactionele reactie op een aantal ingezonden stukken
n.a.v. een ontboezeming, dat het voor de spoetniks wel wat vroeg is, zolang
allerlei veel noodzakelijker dingen niet of moeilijk te krijgen zijn!
Dit laatste zou ik vrij kleurig kunnen illustreren met een lange rij klachten
uit de pers. Dat is echter niet nodig, omdat het Centraal Comité van de Partij
en de Ministerraad dit alles hebben samengevat in een uitvoerig decreet Over
maatregelen ter verdere verbetering van de handel, waaraan ik het volgende
ontleen:
„In vele steden, arbeiderscentra en dorpen is het aantal winkels, opslagplaatsen en
andere handelsinstellingen onvoldoende. Er zijn weinig organisatorisch gespecialiseerde
magazijnen voor de verkoop van produktiegoederen en levensmiddelen; zelfbedienings
zaken zijn nog weinig verbreid evenals de verkoop van merkartikelen, de organisatie
van het aannemen van bestellingen en de leverantie aan huis.
De handelsorganisaties onderzoeken slecht, waar de bevolking naar vraagt en ze
oefenen niet de nodige invloed uit op de industrie met betrekking tot de organisatie der
produktie van waren met een hoog gehalte en in een sortering, die beantwoordt az n de
22)
23)
24)
25)

P., 10 augustus, blz. 1.
K.P., 16 augustus, blz. 2.
P., 19 augustus, blz. 1.
L.G., 30 juli, blz. 6.

26)
27)
28)

P., 24 augustus, blz. 3.
K.P., 14 augustus, blz. 3.
t.z.p.
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eisen der bevolking; ze maken fouten bij het bepalen der hoeveelheid waren, die voor
de verkoop der bevolking nodig is, bij de verdeling en aanvoer der waren voor de
verschillende rayons van het land; ze schenken weinig aandacht aan een veelsoortige
reclame en demonstratie der waren alsook aan de inrichting der winkeletalages. In een
reeks magazijnen en winkels staat de handel op een laag cultureel peil. Veel winkelbedienden hebben een gebrekkige kennis van hun verplichtingen bij de bediening der
kopers. De opleiding van het bij de handel betrokken personeel vertoont wezenlijke
tekorten.
Veel handelsondernemingen zijn onvoldoende voorzien van de nodige installaties,
van een mechanische inventaris en hulpmiddelen, die de arbeid van het personeel verlichten en produktiever maken en de bediening der kopers verbeteren ... .
Veel industriële ondernemingen houden geen rekening met de veranderde situatie in
de handel en bij hun jacht om de produktie te verhogen leveren ze waren af zonder te
letten op de eisen der handelsorganisaties en de vraag der bevolking; ze gaan maar door
met waren uit te brengen van een verouderd type en model ...." 29 ).
De voorschriften, die de beoogde verbetering tot resultaat zullen moeten
hebben, beslaan bijna vier kolommen. Tot 1965 moeten er 105.000 magazijnen
gebouwd worden. Dat is begrijpelijk. Moeilijker is het volgende:
„De handelsorganisaties zijn verplicht systematisch de verkoop door te voeren van
waren van een verouderd type en model en van waren, die hun kwaliteit gedeeltelijk
verloren hebben, opdat ze vóór het einde van het seizoen verkocht zouden zijn en men
zou voorkomen, dat ze zich in het handelsnet ophopen" (1) .
Ik leg er nog even de nadruk op, dat dit binnen drie jaar tijd al minstens het
tiende decreet is, dat zich met dit vraagstuk in zijn geheel of met onderdelen
ervan bezig houdt; enige scepsis ten aanzien van de ook hier weer aangekondigde „v'erdere verbetering" lijkt me daarom niet geheel ongegrond.
De Sovjetbevolking zelf, of althans een (toch nog al groot) gedeelte ervan
weet zich op andere wijze te helpen, nl. door het organiseren en benutten van
de in deze omstandigheden welhaast onvermijdelijke zwarte markt. Het bewijs
voor haar bestaan kan men in de Sovjetpers regelmatig aantreffen, hoewel die
niet nalaat ons te verzekeren: „Het vak van zwarthandelaar wordt steeds moeilijker. Ze profiteren immers van onze tijdelijke moeilijkheden en tekorten" 30) .
In afwachting van hun einde floreren ze. Te Bakoe zegt men b.v.: „Prodal
travoe, koepil Aoe", d.i. „Hij heeft groente verkocht en een A OE gekocht".
A OE is het letterteken van de aldaar circulerende auto's 31 ) .
Groente en fruit moet men overigens niet alleen te Bakoe (aan de Kaspische
Zee) op de zwarte markt zoeken: soortgelijke berichten vond ik over Stavropolj
aan de Wolga 32 ), Novosibirsk aan de Obj 33 ) en Tasjkent in Oezbekistan 34),
wat de verspreiding van het euvel wel heel duidelijk aantoont. En in zijn geografische veelzijdigheid staat dit verschijnsel ook weer niet alleen: precies zo'n
beeld vond ik in de alarmerende berichten der laatste twee maanden over slecht
verzorgde voorbereiding op de graanoogst en over de hierboven reeds vermelde
achterstand in de uitvoering van het schoolbouwplan met het oog op het nieuwe
leerjaar. Het opschrift boven een artikel: „Laat de graanbergen niet op het veld
overwinteren !" 35 ) is in dit verband even welsprekend als het kadertje, dat
vanaf 30 juli in ieder nummer van het Onderwijzersblad op de eerste bladzijde
te vinden was: „Nog zoveel dagen tot het begin van het schooljaar ! Bent u
klaar?"
P., 9 augustus, blz. 1 en 2. 32) P., 1 augustus, blz. 2.
) K.P., 12 augustus, blz. 2. 33) L.G., 4 augustus, blz. 2.
P., 28 augustus, blz. 3. 34) L.G., 17 augustus, blz. 3.
25 ) K.P., 17 augustus, blz. 1; vgl. P., 28 augustus, blz. 2 (overzicht) .
29)
3,0
31)
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De vraag naar de oorzaak van deze en allerlei andere, soms sterke, staaltjes op
dit gebied is niet zo gemakkelijk ineens te beantwoorden. Ongetwijfeld moet
er een min of meer ruim voorschot gegeven worden omwille van het beginstadium, waarin de Sovjetrussische produktie en economie, vergeleken bij het
Westen, ondanks alles nog verkeren. Men kan echter, op zijn zachtst gesproken,
ook niet aan de indruk ontkomen, dat van de ene kant de onmacht om met de
nog altijd ver doorgevoerde centralisatie en de daarmee onafscheidelijk verbonden bureaucratie klaar te komen ernstig remmend werkt, en dat van de andere
kant ook een grote mate van in die omstandigheden welhaast onvermijdelijke
onverschilligheid aanwezig is. Wil men hiertegen inbrengen, dat het met de
spoetniks e.d. toch u'el klopt, dan mag het antwoord m.i. luiden, dat vooralsnog bijzondere zorg, een leeuwenaandeel van de beschikbare fondsen en de
beste krachten gereserveerd worden voor deze onmiskenbare prestaties, omdat
de leiders van de Sovjet-Unie ze om geheel andere redenen veel belangrijker
vinden dan de volkshuishouding.
Een en ander maakt het intussen wel duidelijk, dat de Sovjetarbeider veel
moet verdienen om zich en de zijnen van het nodige te kunnen voorzien hetzij
in de normale handel, waar de prijzen door het warentekort hoewel daardoor niet alleen ! hoog liggen, hetzij op de zwarte markt, die uiteraard niet
goedkoop is. Ook de omvangrijke vrouwenarbeid en de deelname van in ieder
geval talrijke arbeiders aan de hierboven omschreven „socialistische wedijver"
vinden hierin mede hun verklaring.
Tenslotte nog iets over een initiatief van het Centraal Comité der Partij (in
juli j.l.) om door de organisatie van verhuurinrichtingen de situatie enigszins te
verbeteren. Een aanhaling uit de Pravda moge dit nader toelichten en tevens
enigszins laten zien, in hoeverre hier van verbetering gesproken kan worden.
„De voorziening van de onophoudelijk stijgende behoeften der Sovjetmensen zal bij
ons meer en meer een algemeen karakter aannemen. Zoals de ondervinding leert, is het
bij een juiste organisatie van de zaak voor de arbeiders gemakkelijker en voordeliger
gebruik te maken van sommige soorten, zelden gebruikte technische huishoudelijke
artikelen, die men kan huren, dan veel geld uit te geven om ze in persoonlijk eigendom
aan te schaffen en er de woonruimte mee te belasten".
De Pravda constateert dan, dat dit systeem sinds het vorig jaar wel verbeterd is.
„Het dient echter ronduit gezegd te worden, dat deze belangrijke aangelegenheid nog in
een beginstadium verkeert en nog sterk achterblijft bij de vraag. Veel ateliers en verhuurinrichtingen werken slecht". Volgen een aantal voorbeelden: te Moskou (zes
miljoen inwoners) zijn maar 29 verhuurinrichtingen en ze zijn slecht voorzien. In een
reeks steden van de Russische Federatie is de situatie in deze „uiterst onvoldoende".
Te Kiev is de kwaliteit van de verhuurde artikelen onbevredigend. Er zijn geen ijskasten
en geen watersportartikelen; de verhuurinrichtingen zijn slecht behuisd en slechts één
op de vijf heeft telefoon" 3e) .

Ook dit stukje bevat enkele dingen, waarop ik in samenhang met andere
vraagstukken terug hoop te komen. Het tweede punt van het hierboven weergegeven lijstje, de maaltijden betreffend, heeft in het gezegde over de levensstandaard voldoende toelichting gekregen, althans voorzover het zuiver stoffelijk aspect ermee gemoeid is.
36

) P., 1 augustus, blz. 2.
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Engelse Paperbacks
Half,-jaarlijks overzicht
DR. W. PETERS

wij ons laatste overzicht schreven, zes maanden geleden, zij n er naar
Snen.INDS
ruwe schatting in Engeland zes honderd nieuwe goedkope uitgaven verscheHet bedrijf breidt zich nog steeds uit, en neemt formidabele proporties
aan; de uitgevers van de Pan-books kondigen trots aan dat zij nu een kolossaal
gebouw hebben van waaruit per maand twee miljoen exemplaren gedistribueerd
zullen worden: veertig percent hiervan is voor de markt in het buitenland. Het
spreekt van zelf dat een volledig overzicht van uitgekomen paperbacks uitgesloten is. Zelfs onze selectie van belangrijker uitgaven die speciaal de ontwikkelde
lezer geacht worden te interesseren, blijft beperkt. Het zal geen verwondering
wekken dat wij bijgevolg de amusementslectuur stilzwijgend voorbijgaan. We
maken een uitzondering door even te vermelden dat Pan-books The Cardinal
publiceerde (5 s.) , een succes van Henry Morton Robinson van tien jaar geleden, dat inmiddels ook in het Nederlands werd vertaald; dezelfde firma heeft
nu ook Saterday Night and Sunday Morning uitgegeven, rauwkost van het Room
at the Top type, waarmede de auteur, Alan Sillitoe, zich twee jaar geleden een
plaats veroverde in de school van moderne fictie, waarvan de eerste leerlingen
waren Kingsley Amis en John Waine. Zoals bij deze jonge auteurs pleegt te
geschieden is er weinig „verhaal" in de roman; het geeft een beschrijving van
de amoureuze heldendaden van een proletariër, een arbeider uit Nottingham
(nu wel erg berucht door de affaire: Lady Chatterley's Lover) ; vrije liefde,
abortus, echtbreuk enz. is allemaal even gewoon als de lucht: God helpe Nottingham als dit Nottingham is. Over de publikatie van het zo juist vermelde
boek van D. H. Lawrence is reeds te veel geschreven; we vinden het bepaald
jammer dat het Penguin-books was die het proces heeft uitgelokt. Het lijkt ons
een ietwat onheilspellend begin van haar tweede vijf-en-twintig jaar op de pocket-markt, waarmede zij in 1935 begon. De uitslag van het proces doet ons onwillekeurig denken aan het „hek van de dam", en het zou goed kunnen zijn dat,
waar de respectabele Penguins voorgingen, heel wat minder respectabele firma's
het kwade voorbeeld volgen. Het kwade voorbeeld: en het beste bewijs hiervoor
is wel de rush die daags na de beslissing ondernomen werd op de boekwinkels:
zo gebrand is men niet op literatuur, nog afgezien van de vraag of dit saaie
boek literair erg waardevol is.
Ob piam memoriam maken we voorts nog melding van The Three Taps
(Penguin), een ingenieus detective verhaal van de ons zo dierbare Ronald
Knox; al zijn menselijkheid en humor doordrenken zelfs deze lichte lectuur van
een groot priester en groot mens. Belangrijker lijkt ons de publikatie in één deel
van drie romans van Joseph Conrad, te weten The Nigger of the „Narcissus",
Typhoon en The Shadow Line. Hiermede toch doet Everyman's Library zijn
intrede op het terrein der goedkope uitgaven. Everyman is overbekend door zijn
uitgaven van klassieke werken in keurig verzorgd klein formaat, een serie die de
duizend reeds heeft overschreden. Dat Everyman nu in wat eenvoudiger tenue

ENGELSE PAPERBACKS 471

verschijnt, kan alleen maar winst genoemd worden voor de pocket-markt. De
prijs ligt hoger dan die van de gewone pocket, maar voor 5 sh. krijgt men dan
ook naar inhoud en uiterlijke verzorging heel wat betere waar. Naast Conrad's
romans verscheen The Golden Treasury of Langer Poems, een antologie van
E. Rhys, en een verzameling Ghost Stories van John Hampden, die het eerste
spookverhaal ontleent aan Walter Scott en zijn laatste van Ann Bridge krijgt.
Het Everyman-quartet wordt volgemaakt door Plays, Prose writings and Poems
van Oscar Wilde. Het gaat ook hier om een selectie, die verzorgd en ingeleid
werd door Hesketh Pearson. De titel is wat misleidend inzoverre er namelijk
slechts één gedicht werd opgenomen, en dit is onvermijdelijk The Ballad of
Reading Goal. De uitgave bevat verder de enigszins decadente roman The Picture of Dorian Gray, de toneelstukken Lady Windermere's Fan en The Importance of Being Earnest, het kritische opstel The Critic as Artist en de verhandeling The Soul of Man under Socialism. Oscar Wilde heeft deze laatste jaren niet
over gebrek aan belangstelling en herwaardering te klagen. We herinneren aan
de biografie van de genoemde Hesketh Pearson van enkele jaren terug, aan het
boek van Vivyan Holland, die over zijn vader schrijft, welke hij echter nauwelij ks gekend heeft, en een zo juist gepubliceerd Four Square boek, het erg vlot
verteld, maar triest verhaal, , waarin Frank Brennand zeer gedecideerd zijn mening geeft over deze tragische mens.
Ofschoon we ons hier strikt genomen buiten het aangegeven terrein der Engelse paperbacks begeven, willen we toch de aandacht vestigen op een uitgave
van literair-klassieke werken die de New American Library doet verschijnen als
Signet Classics. Ook hier ligt de prijs iets hoger (50 Am. cts.) , maar wat omslag
en bladspiegel betreft is de uitgave zo keurig dat dit type pocket niet gekocht
moet worden om gelezen en dan weggegooid te worden: men koopt het, omdat
men het in alle geval een blijvende plaats wil inruimen in zijn bibliotheek. We
vermelden enkele titels om een idee te geven van dit neusje van de zalm op het
gebied van publikaties uit Amerika: Samuel Butler's The Way of all Flesh,
Chekhov's Selected Stories, Lewis Carrolls' Alice in Wonderland and Through
the Looking Glass, Defoe's Journal of the Plague Year, George Eliot's Silas
Marner, Hardy's The Return of the Native, Poe's The Fall of the House of
Usher (en andere verhalen), Smollett's Humphrey Clinker en een verzameling
toneelstukken van Shaw (Man and Superman, Arms and the Man, Mrs. Warren's Profession en Candida) . Zo niet voorzien van een foreword, worden deze
uitgaven gevolgd door een af terword .
Everyman is niet de enige nieuweling van de laatste zes maanden. Erkende
uitgevers als Methuen en Routledge zijn nu ook met hun eigen paperbacks gekomen; de eerstgenoemde heeft zijn serie de enigszins misleidende naam gegeven van University Paperbacks, misleidend omdat dit jaar zowel Oxford University Press als Cambridge University Press op de markt verschenen zijn; en we
zijn geneigd om University Paperbacks bijna spontaan met deze twee universiteiten te associëren. Methuen's slagzin: highbrow books at lowbrow prices, geldt
ook van Routledge, zoals aanstonds duidelijk wordt. Deze highbrow books zijn
van groter en zwaarder formaat dan de geaccepteerde pockets, terwijl de lowbrow price doorgaans drie of viermaal die van de pocket is (van 8 tot 12 sh.) .
Met deze twee nieuwelingen erbij schrij den er nu zes elegante en geleerde heren
rond op het terrein van de paperbacks: het lijkt ons verstandig deze in gedachten te houden, omdat zij er terecht groot op kunnen gaan het allerbeste in goed-
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kope vorm te brengen. De grote zes zijn: Pelican, de Fontana Library (niet te
verwarren met de gewone Fontana Books), Everyman, Oxford University, Cambridge University, Methuen en Routledge, terwijl we als zevende hieraan misschien mogen toevoegen Macmillan's St. Martin's Library: men vergete hierbij
echter niet dat het fonds van deze laatste zich beperkt tot belletrie. Bijna onvermijdelijk brengt het optreden van deze zes met zich mee dat oudere pocketuitgaven wat sjofeltjes aandoen: de gewone Fontana's, Pan, Panther, Four
Square, en zelfs Arrow, met uitzondering van de zgn. Grey Arrows, kunnen o.i.
het ontwikkelingstempo moeilijk bijhouden.
Op het terrein van de godsdienst vermelden we eerst het vrij onbelangrijke
The Called and the Chosen, waarmede Pan-books een soort trilogie voltooit. Al
eerder verscheen het overbekende en buiten alle proporties geprezen verhaal van
Monica Baldwin dat ze de sensationele, aan haar familiewapen ontleende titel
meegaf van I leap over the Wall. Haar tweede boek heeft de vorm van een dagboek van een non, is minder uitgesproken autobiografisch en heeft iets van een
milde correctie op het enigszins overdrevene van het eerste boek. Het. derde
boek van de trilogie is dan The Nun's Story: en daar heeft iedereen wel meer
dan hem of haar lief is over gelezen.
Een nuttige apologie getiteld God our contemporary schreef J. B. Phillips
( flodder) , wel bekend om zijn moderniseren van de Engelse bijbeltaal, zoals in
zijn Letters to Young Churches, The Book of Revelation, The Gospels in Modern English (alle ook als pockets verkrijgbaar) . Phillips giet zijn apologie in
de vorm van een gesprek met de humanist, wiens standpunt en objecties tegen
het christendom hij terdege tracht te begrijpen, alvorens het gesprek met hem te
beginnen. De toon van bescheidenheid die hieruit opklinkt, vinden wij ook in
We are the Pharisees .... van E. Hoskyns (S.P.C.K., 5 sh.), dat naast een serie
preken over het lijden enkele beschouwingen bevat over bijbel-studie. Leerzaam
is ook The Beginning of the Promise van S. B. Frost, dat enige lezingen bevat
over het boek Genesis. Het is wat apodictisch en weinig genuanceerd, daarom
enigszins gevaarlijk en niet altijd orthodox; voor een lezer die te onderscheiden
weet is het waardevol. Tot het Oude Testament beperkt zich ook hoofdzakelijk
Why Evil ? (Pelican, 316), waarin John James, Anglikaans clergyman evenals
de drie genoemde auteurs, naar ons oordeel net iets te veel hooi op zijn vork
neemt, en toch niet tot een bevredigende verhandeling, laat staan oplossing,
komt van het probleem van het leed in deze wereld. Hij tracht te veel het leed
van het Nieuwe Testament, vooral dat van Christus, te verhelderen door en vanuit het Oude Testament; een vruchtbaarder methode ware geweest om het
lijdensprobleem van het Oude Testament te verhelderen door en vanuit het
lijden van de God-mens. Evenals de vier genoemde werkjes is ook A Handbook
of Christian Theology van niet-katholieke afkomst (Fontana, 5 sh.) . Dit merkwaardige handboek bevat 101 opstellen over allerlei onderwerpen die iets met
theologie te maken hebben, en geschreven werden door niet-katholieken van
allerlei kleur. Men zou het dan ook beter een handboek kunnen noemen van
niet-katholieke meningen over theologische onderwerpen. Men zij echter voorzichtig met het woord theologie: het omvat kerkgeschiedenis, ascese en moraal,
godsdienstpsychologie, enz., terwijl bovendien de behandeling van de verschillende onderwerpen niet steeds theologisch is. Het is een aardig naslag-werkje.
Op heel wat hoger niveau ligt Newman's The Development of Christian Doc.
trine (Sheed and Ward, 816), een hoogst welkom vervolg op de Apologia pro
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Vita Sua, dat enige tijd geleden door Fontana werd uitgegeven. Bijzonder welkom is ook Western Mysticism (Grey Arrow, 5 sh.) . Na een studie van twintig
jaar voltooide de tegenwoordige abt van Downside deze studie over de mystiek
van Augustinus, Gregorius en Bernardus in 1922. Een tweede editie, vier jaar
later, bevatte als voorwoord een lang opstel A f terthoughts, waarin hij eigen
meningen enigszins corrigeerde naar aanleiding van ontvangen kritiek en verdere
studie van diegenen die over mystiek schreven: dit overzicht van schrijvers over
mystiek is nog steeds waardevol. Nu, na veertig jaar, heeft deze studie van de
abt iets klassieks gekregen, dank zij gedegen kennis van zaken, een heldere stijl
en zeer overzichtelijk uiteenzetten van een moeilijke materie. Hiernaast plaatsen
we onmiddellijk Mysticism van de Hoog-anglikaanse Evelyn Underhili, die
enkele jaren geleden stierf. Deze studie, die het gehele terrein van de mystiek
bestrijkt en mede de vrucht is van grote belezenheid, verscheen in 1911 en werd
twaalf maal herdrukt; een tweede herziene uitgave werd in 1930 gepubliceerd
en beleefde acht herdrukken. Dit wetenschappelijke en toch pieuze werk, geschreven „in honorem omnium animarum mysticarum" is een eersteling onder
Methuen's University Paperbacks. En wat voor een eersteling ! Maar men steekt
het met zijn kloek formaat en 518 pagina's niet in zijn zak als een pocketbook
(12.16). Terug naar de Bijbel verdient St. John's Gospel, A Commentary, onze
serieuze aandacht. De auteur, R. H. Lightfoot was Schriftuur-professor te Oxford en dit wetenschappelijk commentaar werd na zijn dood door een van zijn
leerlingen in 1956 uitgegeven. Het is een leesbaar commentaar, niet enkel bedoeld voor de vakman en voor studie; het is voor de ontwikkelde christen, en
bedoeld voor overdenking (Oxford, 8/6). En tot slot een juweeltje: de ZuidAfrikaanse, Engels-Spaanse dichter die Roy Campbell was, geeft ons naast de
Spaanse tekst, een verrukkelijke vertaling in verzen van de gedichten van St. Jan
van het Kruis.
Een andere uitgave van de Methuen's University Paperbacks is A. E. Taylor's
Plato: The Man and his Work (12/6), een studie die evenals Cornford's Plato's
Theory of Knowledge (Routledge, 106) besproken werd in de enkele jaren
geleden verschenen Nijmeegse dissertatie over Plato van Dr. P. van Litsenburg
S.J. Plaatsen we naast deze twee boeken nog The Rise of the Greek Epic van
Gilbert Murray (Oxford Paperbacks, 8/6), die een wereldreputatie had niet
alleen als classicus maar ook als schrijver van briljant Engels, dan krijgen we
een idee hoe naast uitmuntende vertalingen van de klassieke teksten (vooral in
de Penguin Classics, waarvan de laatste additie is Plutarchus; 5 sh.) ook klassieke werken over de schrijvers uit de Griekse en Latijnse oudheid in goedkope
uitgaven verkrijgbaar zijn: een zegen niet alleen voor de student, maar mogelijk
ook voor de professor. Voornamelijk voor de student bestemd, maar toch niet
alleen voor de student, zijn twee deeltjes getiteld Voices from the Past (Grey
Arrow, 3/6) waarin James Todd en zijn vrouw aan de hand van een uitgebreide
serie kortere en langere aanhalingen een panorama geven van de Grieks-Romeinse literatuur van Homerus tot aan Augustinus. Menige passage werd door
henzelf vertaald, maar ruim gebruik werd gemaakt van de vertalingen van geleerden als Benjamin Jowett, Cornford, Gilbert Murray, terwijl ook de namen
van Dryden, Shelley, Andrew Lang, C. Day Lewis en vele anderen voorkomen.
Het zijn twee deeltjes die een verloren half uurtje menigmaal tot een genotvol
vertoeven in de Oudheid kunnen omtoveren.
Met Cornford's verhandeling over de kennistheorie bij Plato vermelden we
29
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de eerste goedkope uitgave van Routledge. Om een idee van het peil van deze
nieuwe serie aan te geven noemen we Totem and Taboo van Freud (6 sh) en
Philosophical Studies van G. E. Moore (10 1 6). Anglisten zullen zich vooral
interesseren in Principles of Literary Criticism, waarmede I. A. Richards in de
jaren dertig zulk een fenomenaal succes en een ongeproportioneerd grote invloed heeft gehad (9/6) . Een waardevol oordeel over de ontwikkeling van T. S.
Eliot, als mens en als dichter, vinden wij in The Poetry of T. S. Eliot door D.
Maxwell (7/6) . Een verzameling opstellen over poëzie en literaire kritiek van
dezelfde dichter-criticus werd gepubliceerd door Methuen in de University Paperbacks (7/6). Wanneer we er aan herinneren hoe een jaar geleden The Cocktail Party en Collected Poems 1909-1935 als Faber paperback verschenen, kan
men veilig concluderen dat binnenkort het gehele oeuvre van Eliot in goedkope
uitgave te verkrijgen is.
Ongemerkt zijn we intussen bij de Engelse literatuur aangekomen en zoals te
verwachten valt, is de etalage-kast hier bijzonder aantrekkelijk. Op de eerste
plaats is daar The Wheel of Fire (12/6), waarin de bekende Cambridge-professor de Shakespeareaanse tragedies interpreteert, een boek dat na dertig jaar nog
steeds leesbaar is en stimulerend: een dozijn herdrukken zeggen voldoende hoe
waardevol deze studie is. In dezelfde serie (Oxford Paperbacks) is nu ook verschenen Christopher Fry: Three Plays, hetgeen bevat The Firstborn, Thor with
Angels en A Sleep of Prisoners (6 sh.) . Wie Fry alleen maar kennen uit diens
The Lady is not for Burning of Venus Observed kunnen hier kennis maken met
zijn godsdienstige stukken en iets proeven van een poëzie die onderschat wordt,
maar vaak zuiverder is dan die van T. S. Eliot. Nog twee Oxford Paperbacks
dienen hier vermeld te worden: Middleton Murray's The Problem of Style, dat
reeds in 1922 verscheen en ook verscheidene malen werd herdrukt (5 sh.) , en
The Dickens World (6 sh.) van de helaas jong gestorven Humphrey House,
bekend ook om zijn uitgave van de geschriften van Gerard Manley Hopkins. De
titel geeft de inhoud vrij nauwkeurig aan: House bespreekt de achtergrond van
Dickens' wereldje: zijn politiek, economie, sociale toestanden, godsdienstigheid,
enz. Een welkome additie voor iedere Engelse bibliotheek is The Penguin Book
of Narrative Verse (5 sh.) dat een negentigtal verhalende gedichten bevat, die
de gehele Engelse literatuur-geschiedenis bestrijken; daarnaast is ook The Faber
Book of Modern Verse, een der allerbeste anthologieën van moderne poëzie, in
goedkope uitgave verschenen (7/6) . De dichter Michael Roberts verzorgde de
eerste oorspronkelijke uitgave (1936), terwijl de tweede werd aangevuld met
nieuwere gedichten gekozen door Ann Ridler; de inleiding zowel van 1936 als
1951 is een uitmuntend opstel over moderne poëzie. We zijn thans gewend geraakt aan de merkwaardige opening van deze bundel: Hopkins opent de stoet
met zestien gedichten, en dit terwijl de dichter in 1936 reeds bijna vijftig jaar
dood was. We vinden het jammer dat ook in deze goedkope uitgave de dichters,
en vooral de jongere dichters, met geen enkel woord worden voorgesteld of
ingeleid: zij blijven dan vaak vage namen. We vestigen voorts de aandacht op
een nieuwe serie monografieën, die onder de titel Writers and Critics uitgegeven
wordt door Oliver and Boyd (3/6). De uitgaven zijn bedoeld als inleidingen op
moderne schrijvers zowel in Engeland als Amerika en bevatten de voornaamste
biografische gegevens, een overzicht van het oeuvre, met een kritische beschouwing. Henry James (niet zo erg modern !) , Wallace Stephens, Ezra Pound en
Robert Graves worden besproken door respectievelijk D. Jefferson, F. Kermode,
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G. Fraser en J. Cohen. Deze zelfde Cohen geeft ons in samenwerking met zijn
zoon, The Penguin Dictionary of Quotations (10 / 6), een boek om zo nu en dan
eens in te neuzen, maar dat dank zij een uitstekend alfabetisch register op de
ongeveer vijftienduizend aanhalingen ook nuttig werk kan verrichten wanneer
men op speurtocht is naar de herkomst van een bekend gezegde. Een vergelij king met een uitgave uit het jaar 1935, gepubliceerd door Dent en verzorgd
door Moorhead and Lee, in stijve kaft en destijds 5 sh. kostend, is onvermij delij k. De Penguin uitgave is zonder twijfel rijker en boeiender.
The Living Novel (Grey Arrow, 316) is een verzameling essays over grote
romanciers uit het verleden: voornamelijk Engelsen, maar ook Fransen en Russen, en één Italiaan, worden besproken. Pritchett is een bekend en gezaghebbend
criticus, een man met een eigen oordeel, dat soms verrassend is, maar vaak te
persoonlijk om blijvend te boeien. De waarde der essays is derhalve nog al wisselend. Het lijkt ons hier de beste plaats melding te maken van Language in the
Modern World (Pelican, 2/6) hetgeen een „popular introduction to the science
of language" is, van dezelfde Simeon Potter die eerder schreef over de Engelse
taal. Het is een goed geïnformeerde vulgarisatie van wat er in de moderne linguistiek zo al te doen is. Moeilijk materiaal heeft hij handig in een opstel samengebracht dat de beginner aanspreekt en ook zal stimuleren. De vakman zal
hier en daar wel kritiek hebben, waar b.v. zeer controversiële punten als taal en
denken erg dogmatisch worden behandeld, of een belangrijke linguistische
school als die van Kopenhagen te weinig aandacht krijgt. Maar over het algemeen wordt het geheel door grote deskundigheid gekenmerkt.
De geschiedschrijving heeft zich in Engeland steeds verheugd in de belangstelling van de historicus met een goede pen. Bijzonder welkom is dan ook The
Sicilian Vespers (Pelican, 6 sh.) , waarin Sir Steven Runciman, vooral bekend
om zijn grandioze driedelige geschiedenis der kruistochten, het bloedbad der
Fransen te Palermo in 1281 behandelt, maar dit plaatst tegen de wijde achtergrond van wat er gistte in het Middellandse-zeegebied in de tweede helft der
dertiende eeuw. We vermoeden echter dat dit onderwerp de ontwikkelde lezer
minder zal aanspreken dan zijn History of the Crusades, zodat het voornamelijk
een boek zal blijken te zijn voor de historicus. Dit kan zeker niet gezegd worden
van William the Silent (Methuen, 12/6) dat zowel vanwege het onderwerp als
de wetenschappelijke behandeling ervan, en niet het minst om het mooie Engels
waarin het werd geschreven, een wijde Nederlandse lezerskring verdient. Miss
Wedgwood schreef deze studie van de Zwijger tijdens de oorlog, en het werd
sindsdien niet minder dan vijf maal herdrukt: intussen is de reputatie van deze
historica gestadig gegroeid. Een zeer leesbaar boek is ook A History of Modern
Japan (Pelican, 4 sh.) . In de eerste helft schrijft Richard Storry de geschiedenis
van Japan tot de Russisch-Japanse oorlog, met bijzondere beklemtoning van de
beslissing in de vorige eeuw zich open te stellen voor het Westen; de laatste
honderd veertig pagina's zijn gewijd aan wat er in deze eeuw gebeurde, waarbij
een helder inzicht gegeven wordt in wat de laatste vijftien jaar plaats vond.
Weer dichter bij huis brengt ons Victorian England van G. M. Young (Oxford Paperbacks, 6 sh.) . Dit „Portrait of An Age" heeft de bedoeling om de
mythe die zich met het woord Victoria heeft verbonden, plaats te doen maken
voor de historische werkelijkheid. Merkwaardig genoeg is het effect van deze
studie, die bijna een kwart eeuw oud is, op de opinie van de gewone Engelsman
niet bijster groot. Misschien is dit wel te wijten aan het feit dat de vrij talrijke
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autobiografieën van hen die tegen het einde van deze Victorian Age werden
geboren, hun jeugd toch te veel gezien en beschreven hebben in wat we mogen
noemen Victoriaanse stijl. Voor deze mensen is de eerste wereldoorlog dé grote
scheidingslijn geweest, abrupt en absoluut, waarbij ze te weinig gevoel hebben
gehad voor de veranderingen die zich reeds lang in het leven van de Engelsen
aan het voltrekken waren. Niet minder dan vier goedkope uitgaven bespreken
deze periode. In Period Piece (Faber, 6,16) is Gwen Raverat, een kleindochter
van Darwin, gezellig aan het keuvelen over haar Cambridge Childhood (de
ondertitel) ; het is wel evocatief, met de hemelbedden, de grote hoeden en de
nieuwe gevaarlijke fietsen, maar het wordt op den duur een beetje teveel van
het goede. Veel beter is The Edwardians (Grey Arrow, 3/6) waarin V. Sackville-West de ontwikkeling schetst van de nieuwe generatie van deze eeuw.
Geestig en wat kritisch beschrijft zij de relaties van een jonge man uit de „So
ciety'' met zijn omgeving: zijn moeder, zijn geliefden, bovenal degene die hem
de ogen opent voor de leegheid van het leven. Dezelfde achtergrond, maar wat
beperkter, vinden wij ook in de Memoirs of a Fox-hunting Man, waarin Siegfried Sassoon, we zouden bijna zeggen, zijn leven te paard beschrijft totdat hij
als soldaat wat anders moet gaan doen dan op jacht gaan. Ofschoon dit het best
geschreven boek is van het quartet, is Testament of Youth van Vera Britain
(Grey Arrow, 5 sh.) het meest menselijke. Het is de bedoeling van de schrijfster om voor een nieuw geslacht een voorbije generatie begrijpelijk te maken, en
zij vertelt dan van haar jeugd, van haar studies als een der eerste vrouwelijke
studenten in Oxford, van haar Rode-Kruiswerk tijdens de eerste wereldoorlog,
van haar carrière als lerares en journaliste in de jaren twintig, wanneer de emancipatie van de vrouw zich gaat voltooien. Het verhaal eindigt met haar huwelijk
in 1926, en werd vervolgd in haar Testament of Friendship, dat dertig jaar later
verscheen. De beste pagina's van deze autobiografie handelen over het verschrikkelijke oorlogsleed van eminente jonge mannen die in Frankrijk en Vlaanderen bij duizenden werden afgeslacht: ouders, vrienden en verloofden hadden
jaren nodig om het leven met zulke leegten en leemten gelijkmoedig te aanvaarden: in dit opzicht doen deze herinneringen onmiddellijk denken aan hetgeen wijlen Mgr. Knox meemaakte in diezelfde jaren, zoals we dit beschreven
vinden in de biografie van Evelyn Waugh.
Ook stukken uit de rijk geschakeerde contemporaine geschiedenis vinden we
in jongste uitgaven behandeld. En de stukken zijn niet bepaald erg pleizierig.
Borstal Boy (Grey Arrow, 3 sh.) geeft ons een beeld van de jeugd van Brendan
Behan, de Ier die beroemd is, niet alleen om enkele toneelstukken maar ook om
zijn reputatie van dronkeman: de laatste berichten luiden dat hij niet meer met
de politie in aanraking is geweest, zich onder behandeling heeft gesteld en zijn
alcoholisme te boven schijnt te komen.Borstal-institutes of approved schools zijn
uiteindelijk andere namen voor wat we vroeger tuchtscholen noemden: als jongen kwam Behan er reeds in terecht, niet zo verwonderlijk wanneer men iets af
weet van de afschuwelijke toestanden waarin de Ieren in Liverpool tot aan de
tweede wereldoorlog leefden. De overige uitgaven staan in direct verband met
de tweede wereldoorlog. Op de eerste plaats is daar The Memoirs of FieldMarshal Montgomery (Fontana, 5 sh.) . Schr. besteedt een veertig pagina's aan
zijn leven tot aan de oorlog, en een honderd pagina's aan zijn strubbelingen en
vues na de oorlog: ruim vierhonderd bladzijden zijn gewijd aan de oorlog zelf
en zijn aandeel er in. Alle grote campagnes en veldslagen worden er nauwkeurig
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in beschreven. Zakelijker en bescheidener is Operation Victoria (flodder, 5 sh.)
waarin Generaal-Majoor de Guingand, Monty's Stafchef, zijn ervaringen meedeelt. Voor Nederlanders is het interessant niet alleen kennis te nemen van wat
er achter de schermen gebeurde toen de slag om Arnhem plaats vond, maar ook
de onderhandelingen te volgen die leidden tot de food-droppings boven het
Westen van het land in april 1945. We hadden graag iets van de mannelijke,
zakelijke soldatentaal van de Generaal-Majoor teruggevonden in The Rise and
Fall of Goering (Four Square). De auteur, Frischauer, heeft wel zijn best gedaan om alle betrouwbare informaties bij elkaar te krijgen: hij is echter te emotioneel en sensationeel dan dat wij dit boek een groot succes kunnen noemen;
toch moet gezegd dat het vaak wel interessant is, omdat er zoveel is dat wij,
slachtoffers van de Luf twaf f e, destijds niet wisten. Een verschrikkelijk boek is
ten slotte Five Chimneys, dat de schrijfster Olga Lengyel wijdt aan de gedachtenis van haar ouders, haar man, haar kinderen, en haar medegevangenen in
Hitler's concentratie-kampen, nu voor altijd stil, maar die nooit vergeten mogen
worden. De Amerikaanse uitgave voert de titel Hitler's Ovens en daarmede weten we waar het over gaat, vooral nu de naam Eichmann in het nieuws is. De
verschrikkingen van Auschwitz waren erger dan wij ons kunnen voorstellen,
de schrijfster verbloemt hier niets , en, vreemd, het blijft moeilijk te geloven
dat het er zo beestachtig en hels toe ging.
Onder het hoofd geschiedenis mogen we misschien ook plaatsen World
Events: The Annual Register of the Year 1959 (Penguin, 10 sh.). Naast een
goede index en een uitgebreide kalender geeft het in korte hoofdstukjes een
overzicht van wat er op het terrein van de politiek, godsdienst, geldwezen,
exacte vakken, kunsten, enz. plaats vond in 1959. De artikeltjes werden alle
door experts geschreven. De uitgave is het twee-honderd-en-eerste deel van een
werk dat in 1758 door Edmund Burke werd opgezet: het is voor de eerste maal
dat naast de zeer dure uitgave deze goedkope paperback gepubliceerd wordt. Als
naslagwerk is het voor de journalist en de student van contemporaine geschiedenis onmisbaar, maar het is voor iedereen een interessant werk om zo nu en dan
eens in te bladeren; het schijnt wel de bedoeling te zijn dat voortaan ieder jaar
The Annual Register ook als paperback verschijnt.
En zo van de geschiedenis naar de aardrijkskunde. Echte geografie in de oorspronkelijke zin van het woord geeft ons Britain's Structure and Scenery (Fontana Library, 7J6) ; hier en daar wordt de auteur S. L. Dudley Stamp een beetje
te technisch en moet men behoorlijk vertrouwd zijn met verschillende perioden
van de aardformatie, van rotswoningen en steensoorten om hem te volgen. Lichter en boeiender is London, the Unique City (Pelican, 5 sh.), waarin de geschiedenis van London wordt verhaald en de voornaamste parken, straten, pleinen en gebouwen worden beschreven. De liefde voor London die de schr. Steen
Eiler Rasmussen inspireerde, werkt aanstekelijk. Vergissen we ons niet, dan
wordt het weer ook in de aardrijkskundeles behandeld. Wel, Understanding
Weather (Pelican, 3/6) geeft een eenvoudig gesteld opstel over de meteorologie, waarin de weervoorspelling uiteraard een belangrijke en ruime plaats wordt
toegemeten.
Dit overzicht geeft duidelijk aan hoe rijk de keuze is aan goede boeken voor
wie over een bescheiden budget beschikt.
Waar geen prijs werd vermeld, is deze 216.

K.-N. ELNO

Vorm van gebruiksvoorwerpen
als thema van volksopvoeding
De opvoeder als maatstaf
LS we aannemen dat volksopvoeding slechts waarde heeft in de mate waarin
zij „eschatologische" neigingen vertoont, wars blijft van om het even welk
minimalisme, geen geëndoctrineerde wendingen duldt en zich hoedt voor de
geringste verenging van haar basis het volle leven zélf —, is het voor mij
nog lang niet duidelijk op welke wijze de vorm van het gebruiksvoorwerp voor
haar een reëel thema kan worden met authentieke resonanties en vruchtbare
reacties.
Laten we erover akkoord gaan dat, enerzijds, volksopvoeding één van die
ultieme faculteiten is waarmede wij, uit overtuiging en op grond van soms aandoenlijke ervaringen, menen uit onze geciviliseerde menselijke ellende te kunnen geraken, en dat, anderzijds, een ding, door de mens gemaakt en voor de
mens bestemd, iets moet belichamen van de zin des levens of ten minste steeds
uit één of ander oogpunt iets reveleert van de maatschappij en de tijd waartoe
het behoort. Dan lijdt het geen twijfel dat men aan de hand van een koffiekop,
een autobus of een koelkast veel kan demonstreren: zonder de verwachtingen
hoog te stellen, kan men proberen er het cultuurpeil van een natie of gemeenschap mee te „meten" en, door de zin van zulk een object menselijk en met
gevoel voor betrekkelijkheid te interpreteren, trachten er waarden ter opvoering
van het cultuurpeil uit af te leiden. In dit geval staat het buiten kijf dat hij die
deze pogingen onderneemt, met heel zijn persoonlijkheid, met de totaliteit ' van
zijn zekerheden en twijfels, maatstaf is, en de spanning, slapheid of » ambtelijkheid" zijner overtuiging meer effect heeft dan de geijkte extrinsieke normen
waarvan hij zich bedient. Hij is het die de interpretatie en de conclusies al of
niet waar maakt; van zijn „hartslag" is de draagwijdte der opvoeding rechtstreeks afhankelijk.
Nu zal deze redenering wel geldig zijn voor álle uitingen van volksopvoeding,
maar toch is ze speciaal van decisief belang waar het dat stoffelijke goed betreft,
dat ofwel in het haastige leven van alledag aan volslagen achteloosheid wordt
prijsgegeven ofwel medium is van innerlijke leegte of geestelijke onvolwassenheid of van de vele verziekingen welke gaan van een a-sociale mentaliteit tot een
vergoding der techniek of een gefrustreerde opvijzeling van afgestorven levensvormen. Want dit stoffelijk goed blijkt vrijwel altijd verbonden aan de eigendunk of het zelfbewustzijn van de gebruiker-bezitter (iets wat scherp aan het
licht treedt wanneer derden het aan een expliciete beschouwing onderwerpen)
en het is in onze tijd bijna superlatief het onderwerp van commentaar, theorie
en intellectuele dissectie, waarbij de grenzen tussen gedesinteresseerde aanprij
zing, commerciële hypnose, speels intellectualisme, sociale hervormingsdrang en
onkreukbare waarheidsliefde al lang niet meer zuiver afgetekend liggen.
De luidst verkondigde van alle beschouwingswijzen in dit verband beklemtoont overwegend de argumenten rationele vervaardiging en praktische bruik-
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baarheid en weerstaat gewoonlijk niet aan het verlangen om het waarom van een
vorm van a tot z redekundig te verklaren. Maar het ware leven maakt dit rationalisme en functionalisme voortdurend tot een bespotting, vangt ze af met een
overvloed van onverklaarbaarheden en imponderabilia. Van de andere kant bevat
deze benaderingswijze ontegenzeggelijk veel deugdelijks en moet ze op centra
van volksopvoeding wel een sterke aantrekkingskracht uitoefenen omdat ze met
haar beroep op verstand, logica en bon sens zo gemakkelijk overdraagbaar blijkt
en in de huidige stand van zaken misschien niet eens door een tweede formule
van gelijk of hoger gehalte kan vervangen worden.
Het komt er dus op aan, dat ze gehanteerd wordt met .... onwankelbaar
besef van haar onvolkomenheid en uit fanatiek geloof in het geluk dat niet alles
kan verklaard worden, zeker niet de diepste motieven van 's mensen doen en
laten; dat in deze hantering krachtig een grote genegenheid-voor-mensen pulseert, waardoor elk systematisch betoog al vanzelf voor verdorring gevrijwaard
blijft; dat er in de protagonist bestendig zinrijke, door hunkering naar waarheid
uitgelokte contradicties leven, die, nimmer uitgevochten, hem als bezielende
persoonlijkheid in stand houden.

Wat is 'gebruiken'?
Slechts onder deze voorwaarden kunnen wij het wellicht wagen belangstelling
op te wekken voor een aantal fundamentele bedenkingen. Fundamentele niet:
starre, axiomatische, met eens en voor altijd vastgelegde theorieën vervulde
bedenkingen welke eerder naar de vragende toon neigen en wégen van voorzichtige vermoedens en een gewaarwordend bevroeden dan boud op te gaan in zelfverterende onweerlegbaarheid.
Niet zonder wellust plegen wij bij voorbeeld te stellen dat gebruiksvoorwerpen er zijn om gebruikt te worden en dat hun vorm een passend gebruik moet
mogelijk maken en bevorderen. Nochtans vergt dit fenomeen veel gezonde,
waakzame relativiteitszin om enigszins begrepen te worden. Wie het in zijn volle
klaarte en soms geestdriftwekkende verschijningsvormen heeft ontdekt, ontkomt
zelden aan de verleiding om het los te maken van het totale levensverband en
van de gebruikende mens; hij wordt er allicht toe gebracht, het te isoleren
uit de gewoonheid van de dagelijkse doening waarin duizenden gebruiksvoorwerpen (vooral meubelen) niet schijnen gebruikt te worden of zelfs niet aan een
reeks eisen van bruikbaarheid voldoen.
Nog in het midden gelaten -dat dan reeds een misverstand in het spel is
want gewone dingen kunnen slechts met gewoonheid bejegend worden , ontstaat er onvermijdelijk conflict door de talrijke, zeer uiteenlopende opvattingen
van „gebruiken" . Wie heeft het recht één of een bepaald aantal van deze opvattingen orthodox te verklaren en de andere te brandmerken ? En dan, met welke
criteria ? Kan het gebruiken uitgedrukt worden in een a rato per dag, per maand,
per jaar? Of gedoseerd per menstype, per karakter, per beroep ? Zit er niet een
belangrijke schakering in het begrip, die waardoor men bewust van onbewust
gebruiken kan onderscheiden, en loopt het niet volkomen mis zodra het gebruiken zich in een staat van bestendig bewustzijn voltrekt ? Stel u even de man voor
die zijn krant leest in het bewustzijn dat hij zich van dit gebruiksvoorwerp ( bij
uitnemendheid, omdat het naar osmose neigt met het begrip ,,verbruiksartikel")
bedient en zich daarbij ook nog bewust is van het feit dat hij daartoe gebruik
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maakt van drukletters (deze eerste der specifiek industriële gebruiksobjecten) .
want het middel is in zijn bewustzijn doel
Dan is dit geen krantenlezer meer
geworden doch wel een soort criticus van krantenvervaardiging en typografie.
De lezer kan er een spelletje van maken door in het voorgaande de woorden
krant en drukletters te vervangen door stoel en zitting, elektrisch scheerap paraat
machine en klaviertoetsen,
oontoertel en kiesschijf, schrijfmachine
en mesjesrotatie, telefoontoestel
verlichtingsarmatuur en schakelaar, enz. Volksopvoeding kan nooit tot doel hebben de leden ener gemeenschap op te leiden tot critici, keurders, apologeten of
censors van servieskasten, strijkbouten, fluitketels, woninggebouwen, gaskomf oren, vloertapijten, zoutstrooiers, vulhaarden, wasbakken en deurklinken ...
Wel geloof ik dat wij eenieder moeten toewensen dat hij ten minste één keer
ad rem en met een a.h.w. schokkende duidelijkheid het „gebruiken" der materiële middelen waardoor zijn bestaan zoniet mogelijk dan toch vlotter wordt gemaakt, doorschouwt, maar dit geschiede dan liefst „als in een flits", door een
vonk van spontaneïteit, even onverwacht als onverlangd. Het is niet goed dat
wij zulk een bewustwording programmatisch uitlokken, er recepten voor aan de
hand doen of ze aureoleren als een voorwaarde van geestelijke ontvoogding.
Zelfs niet indien het meestal onontwijkbare gevaar uitgesloten schijnt dat
dit bewustzijn een stokpaardje, een pose of een manie wordt.
Overigens mogen we waarschijnlijk berusten bij de mening dat de werktuiglijkheid waarmede de mens zich van zijn gebruiksvoorwerpen bedient, een zeer
bijzondere mimetische graad van bewustzijn bezit, zoals een daad slechts
wezenlijk een daad is in de mate waarin ze in betrekking staat tot een droom.
Het besturen van een auto kan dit soms openbaren: er zijn sterk wisselende graden van reflectief autorijden en naarmate de werktuiglij kheid daarin het scherpe,
dominerende bewustzijn benadert, vermindert ze evenzeer in juistheid en betrouwbaarheid als naargelang ze afglijdt naar de nevels van het onbewuste. Is
dit niet het geval voor alles wat de mens doet met behulp van een voorwerp,
instrument, toestel of machine waardoor hij het rendement van zijn lichaamsorganisme en handelingen opvoert ? Indien ja, dan zijn er even zovele opvattingen van „gebruiken" als er individuen zijn. En dan staat -een beperking van deze
opvattingen gelijk met een vorm van depersonalisatie, massificatie en .... antivolksopvoeding.
Onvolprezen verzet tegen de rubricering
Er rest nog het tweede aspect van ons uitgangspunt: wat is een bruikbare of
gebruiksbevorderende vorm ? De vragen welke deze vraag oproept, liggen deels
besloten in wat voorafgaat. We kunnen echter alleen enige hoop koesteren er
iets van te begrijpen als we ze stellen in functie van de hoeveelheid die onze tijd
zozeer beheerst, van de serie- en massavervaardiging welke ons materieel bestaan
conditioneert.
Altijd is een gebruiksvoorwerp, en dus zijn vorm, een antwoord geweest op
een vraag. Op een vraag, of behoefte, die ofwel precies aan de maker gesteld
ofwel door de maker ontdekt ofwel door hem aan zichzelf en/of zijn evennaasten, al of niet terecht, geïnspireerd werd. Wie zich in materiële aangelegenheden afvraagt wat behoefte is, belandt bij het distinguo tussen hetgeen men niet
kan missen en hetgeen men door middelen en omstandigheden kan hebben. Dit
onderscheid is precies de quintessens in de vorm-exactheid van het object; het
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karakteriseert de individuen in oneindige gevarieerdheid, zodat bruikbaarheid of
of subtiel, maar dan niet
gebruiksbevordering voor elk van ons een totaal
minder gewichtig verschillend begrip is.
Daartegenover staat een realiteit van consumptie en produktie in massa welke
van nature tegen iedere schakering in de behoeftevragen gericht schijnt en tegelijkertijd immer uitbreidende mogelijkheden van voortbrengst ontwikkelt. Telkens als men de indruk krijgt dat de kansen op het punt staan om triomfantelijk
een stoffelijke Umwelt te verwezenlijken die toenemend aan de menselijke individualiteit beantwoordt, wordt die indruk ontzenuwd door de teleurstellende
waarneming dat ten minste in even snel ritme de quantums op alle gebied gestegen zijn. Merkt men b.v. dat de keuze onder de goederen aanzienlijk rijker
wordt, dan blijkt het aantal der kiezers nog groter te zijn geworden. Het zal een
brein uit winj ewanj e zijn, dat hier oorzaak en gevolg zal bepalen ! Het voorlopig
parool van (onbeluisterde) tamelijk radeloze doch nobel denkende diagnotici
luidt ongeveer: minder soorten van gebruiksgoederen produceren, de cultivering
van de behoeften afremmen (en daartoe beginnen met ze te ridiculiseren, maar
de ridiculiteit zélf is ons mateloos gaan behagen) en de zwaartepunten des levens
meer en meer verleggen naar soberheid („de weelde van de soberheid" dixit
G. Th. Rietveld) , moraal, onthechting en vergeestelijking. Onderwijl draait echter de molen verder en gulpen er de voorwerpen uit waarvan de vorm steeds tot
een categorie behoort, een categorie van de voor x-duizend individuen passende
vorm.
Tegen deze stigmatische ramificatie en nog feller wellicht tegen de wel zeer
specifiek twintigste-eeuwse pogingen om er een stenen wetstafel van ,,verantwoordingen'' aan te verbinden, leeft in de mens een latent, soms manifest verzet.
Een luid hosannah over dat verzet ! Vermoedelijk is het crimineel het met blinde
hartstocht aan te vuren, maar stellig wordt het rampspoedig als volksopvoeding
er een ideaal in ziet het te breken. Het zal waarschijnlijk wel haar taak bij uitstek zijn, deze weerstand, met schroomvolle eerbied voor de menselijkheid ervan,
soepel en ongekunsteld te relativeren tot de positieve waarden in de produktietoestand. Doch dan altijd in het besef dat vertrouwen en hoop niet in het
geding brengt hoezeer die produktie ten aanzien van levensharmonie en
levenswonder tekortschiet en als zodanig vooralsnog uitzichtloos schijnt.
IJdelheid van het rationalisme
Met andere woorden: fundamenteel in zulk een volksopvoedingswerk is een
overwegend waarnemende, vorsende houding tegenover het verschijnsel vervaardiging.
Geredelijk ontdoen wij ons van de tartende ondoorgrondelijkheid van dit
fenomeen door te stellen dat gebruiksvoorwerpen (ook) een rationele vorm
moeten hebben. Deze mening gaat er vandaag in als koek. We maken er geen
werk van ze te nuanceren, want wie de rationele verantwoording van daden en
dingen als heilsmiddel om le meilleur des mondes te grondvesten, in twijfel
durft trekken, kan altijd de laan worden uitgestuurd als de onhygiënische romanticus die niet met beide voeten op de aarde staat. Het Eedverbond der Rationelen
is machtig.
In wezen doen wij aldus niets anders dan onszelf voor het probleem van het
maken blinddoeken door middel van een overigens heel zieke en absurde termi-
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nologie. Een „rationele vorm" (hetgeen impliceert dat er ook ,,irrationele" zouden bestaan), wat is dat voor een beest? Een voorwerp kan een gestalte hebben waarin veel redelijkheid en redekunde verrekend zijn, maar houden we dan
geen plaatsje meer over voor de reflexen, de onbestemde roerselen, de instincten
welke tijdens dit maken hun neerslag hebben gewild, gezocht en gewis Bevonden? Moet er eventueel ook nog procentsgewijs worden vastgelegd hoeveel
irrationele creativiteit in de verschijningsvorm van een gebruiksobject haar belichaming „mag" krijgen?
Daargelaten dat zoveel overgave aan de ratio een blijk is zo niet van domme
hoogmoed dan toch van kassandrische overmoed, zouden we ons toch wel eens
mogen afvragen welk een wereld wij aan het ineentimmeren zijn met mensen
die worden opgevoed in kieskeurige aandacht voor de rationele vervaardiging en
functionele doeltreffendheid hunner goederen. Een wereld van homunculusschimmen en geautomatiseerde kadavers in wier godsdienst het beluisteren van
een distelvink, het genieten van een verrassing en de machteloosheid tegen heimwee tot de doodzonden zonder absolutie behoren?
Hoe een ding, unicum of massaprodukt, tot stand komt, kunnen wij ten
hoogste vermoeden door te constateren dat er zich een organisatie van deels
bekende, samenwerkende factoren in voltrekt. Soms kunnen we deze correlatie
als een glans van harmonie herkennen en daarbij bewondering voelen voor de
relatieve graad waarin naar vermogens, binnen de beperking van materie en
geest, een verkenbare som van behoeften door dit „organisme" voldaan wordt.
Waar het een serie- of massaprodukt betreft, kunnen we bovendien tot een waardering komen aan de hand van de maat waarin het een „constitutionele" vrijheid verwierf binnen zijn geëigende, stroeve, onverstelbare bakens gemiddelde,
grootste gemene deler, type, normalisatie, gestandaardiseerdheid, e.d. Al wat ons
dan nog overblijft is verwondering dat zulks allemaal kon en .... dat de
mens er min of meer iets mee kan doen. Wie in -de plaats daarvan de zekerheid
overhoudt dat het menselijk lot dient toevertrouwd aan de „verklaarbaarheid"
en dat het „verklaarbare aanschijn" der goederen zinsbepalend moet zijn voor
dit lot, verhoudt zich, gespeend van aanvaarding, destructief tegenover het leven.
„Hoe wonen"
Veel van dit alles kan gelden voor het gebruiksobject dat volgens ons hedendaags jargon rationeel en functioneel moet gebouwd en ingericht worden: de
woning. En waarin men moet wonen! Maar wat is dat: „wonen" ? Volstaat de
tamelijke zekerheid dat wij allen driemaal per dag op min of meer dezelfde
tijdstippen eten, de nacht in liggende houding slapend doorbrengen, ons wassen
met water en zeep, ongeveer dezelfde maaltijden bereiden, in gezinssamenstelling gelijkenis met elkaar vertonen, en wat nog meer, om voorschriften, richtlijnen, regels en wetten op te stellen opdat het wonen „cultureel verantwoord"
zou zijn ? Is dit object „woning" niet zo innig, met de complexe menselijkheid
verstrengeld, dat men aan het rillen gaat zodra men er enige vorm van voorlichting aan vast wil knopen?
Nog vaak ontmoeten wij in onze huisvesting een vertrek, de zgn. belangrijkste
kamer, waarin zich nooit iets van gezinsleven voltrekt en dat toch, door omvang,
equipement en opstelling van meubelen en voorwerpen, alsmede door zijn situering t.a.v. de andere vertrekken, min of meer als ruimte voor gezinsleven werd
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geconcipieerd. Dat is één van de zeer vele aspecten van een toestand waarin we
symptomen. van cultuurverval menen te onderscheiden. Maar verhelpen we daar
nu iets wezenlijks aan door dit verschijnsel, losgemaakt van het gehele leven,
van de omvademende volheid der cultuur en van de diepere bestaanszin, uiteen
te rafelen en erbij te decreteren dat men in die kamer moet gaan wonen ? (Hoeveel uren per dag?) Is er nu werkelijk iets wezenlijks, iets positiefs gebeurd als
het gezin in kwestie vriendelijk en met ontzag de raad van de „meer ontwikkelden'' opvolgt en zijn best doet om die levensruimte te betrekken?
Zulk een transfert heeft, meen ik, geen sikkepit waarde zolang het een consequentie is van wenken welke het gezin van buiten-af ontvangt. En toch ontsnappen we niet aan het besef dat we die onbewoonde pronk-en-poetskamer moeten
kwijtspelen terwille van een gavere levensvorm onzer gemeenschap. Maar we
moeten zovéél kwijtspelen terwille van de cultuur, zodat het nu al duidelijk
wordt dat als we dat „zoveel" niet in één greep van synthese en omvattende
visie aanpakken, we alleen maar een grandioos programma van sterilisatie ontwikkelen.
Scepsis en geloof: enige steun
Hier nu ligt waarschijnlijk het cruciaal punt in volksopvoeding: zij moet ten
zeerste doordrongen zijn van die synthese, het volle leven als een sacrale waarde
omhelzen, het verband van alle verschijnselen zo groots mogelijk projecteren,
onversaagd naar de diepere zin van alles delven en speuren en tegelijk voortdurend bereid zijn manmoedig te aanvaarden dat alles wat met ons geschiedt, één
snoer van mirakelen en mirakeltjes is en diep geloven dat de schrandere, ingetogen waarneming daarvan een heel leven rechtvaardigt. Volksopvoeding mag zich
niet binden aan de slagwoorden van het moment (of „van de eeuw") , evenmin
als zij zich mag bedienen van stereotiepe leuzen en deviezen of ontvankelijk zijn
voor de balsem der voldaanheid of voor de verleiding van de routine.
Vormgeving van gebruiksgoederen, woningbouw en -inrichting, thema's
van volksopvoeding ? Zonder twijfel. Maar niet in het teken van de verklarende
voorlichting. De merkwaardige opbouw van een machine, de bekoring van een
stuk architectuur, het spontaan gebaar waarmede wij uit een dozijn lepels die
éne kiezen die ons „aanspreekt", de reden waarom het meest kitscherige interieur
ons kan behagen en de meest rationeel en functioneel verantwoorde living bijna
gevoelens van haat in ons verwekt, „how do we explain it ? We can't, and
we shall never be able to explain it because there is simply nothing to explain:
that is the way things are, thank God" (Ettore Sottsass) .
Objectvorm als onderwerp van volksopvoeding, hoe dan wél ? De lezer die
de moed heeft opgebracht deze uiteenzetting tot hier te lezen, moet ik nog om
wat gevoel voor paradox verzoeken. Laten we proberen het thema tot leven te
brengen door veel minder aandacht te besteden aan de objecten zélf dan aan het
leven dat die objecten blijkt nodig te hebben. Gaat het om een stoel, dan is het
zitten belangrijker dan het middel en wie is dan nog wel boeiender, schoner en
revelatiever dan de zittende mens ? Waarmede ik maar bedoel dat in onze
methodiek van opvoeding zich veel meer een krachtige speculatieve suggestie
moet doorzetten. En dat wij onze problemen niet lichtvaardig heen en weer
mogen smijten tussen de simplistische contrast-begrippen optimisme en pessimisme. Het is een kwestie van gezonde scepsis en véél geloof. Geloof in waar-
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heden welke onmiddellijk na hun herkenning door nieuwe waarheden worden
opgevolgd en gerelativeerd. Volksopvoeders moeten de relativiteit als het ware
in- en uitademen.
Totale volksopvoeding
De tegenwerping dat zulk een benaderingswijze buiten het bevattingsvermote abstract zou zijn voor ongeoefende
gen ligt van zgn. laag-ontwikkelden
grendelt m.i. volksopvoeding in haar mogelijkheden af voor haar
breinen
énig behartigenswaardige doeleinden. Het is mijn vaste overtuiging dat zulk een
tegenwerping alle grond ontbeert, of anders gevoed wordt door een zeer matig
geloof in de spanwijdte van volksopvoeding, dus door minimalistische tendensen. Geest en gevoel zouden in dit geval het monopolie zijn van academisch
gevormden, intellectuelen en soortgelijke leden van de club Fine Fleur die de
consignes en wachtwoorden bezitten ? Het volstaat dan even de woning van de
meerderheid der intellectuelen te bekijken, zich te vergewissen van haar visie op
vormen en kleuren en te acterén hoe hopeloos zij verstrikt zit in banaliteit, bombast en conventies. Vormgeving en bouwkunst komen evenzeer in aanmerking
als thema van beschouwing en meditatie voor de zgn. intellectuelen als voor wat
men met een abject woord „het volk" noemt. (Wat maar bevestigt dat volksopvoeding slechts aan de héle gemeenschap, en niet aan een zgn. onderontwikkeld
deel ervan, genoeg heeft) . En dan in één en dezelfde geest, willen we leugenachtigheid vermijden.
Een opvoeding waarin schalksheid, humor, ironie en
twijfels en vertwijfelingen hun spelbrekende én stimulerende vrijheden niet krijgen, is de inspanning
van een referaat, een schriftuur, een woord, een pennetrek en zelfs een ademtocht niet waard.

Politiek
Overzicht

D

INTERNATIONAAL

E moeilijkheden in Laos, waarover wij vorige maand reeds berichtten, gaven
aanleiding tot steeds grotere bezorgdheid. Na enkele snelle wisselingen
kreeg de pro-Westerse Phoemi Nosavan tenslotte de macht in handen in Vientiane, maar de communistisch georiënteerde Pathet Lao handhaafde zich in de
Noordelijke aan Noord-Vietnam grenzende provincies. Meer en meer komen de
V.St. en de S.U. hier tegenover elkaar te staan, daar beiden militaire steun blijven verlenen resp. aan de door hen als wettig erkende regeringen van prins
Boen Oem (met Phoemi Nosavan) en die van de naar Cambodja gevluchte
Soevannah Phoema, waarachter kapitein Kong Lee en de Pathet Lao staan. Van
verschillende zijden werd aangedrongen op bijeenroeping van de commissie van
drie (Polen, Canada en India), ingesteld op de conferentie van Genève in 1954,
waar de vrede in Indo-China werd geregeld. De V.St. voelen niets voor deze
bijeenkomst in tegenstelling met Engeland, Frankrijk en andere landen. De
laatsten zien als de meest praktische oplossing een regering op zo breed mogelijke basis, waarin naast de pro-Westerse ook de neutralistische stroming en de
Pathet Lao zijn vertegenwoordigd, maar de V.St. wensen slechts een pro-Westerse regering te erkennen. Ook communistisch China mengt zich in deze kwestie
en hierdoor zal het nog moeilijker worden om tot een akkoord tussen de V.St.
en Rusland inzake Laos te komen.
Op 19 december hebben de kiesmannen in de V.St. Kennedy gekozen als
president, zodat het nu zeker is, dat hij op 20 januari a.s. het ambt van Eisenhower zal overnemen. Kennedy was intussen reeds een eind gevorderd met de
vorming van zijn regering. Hierbij heeft hij enkele opzienbarende benoemingen
gedaan; kennelijk heeft hij zich niet steeds laten leiden door partij-politieke overwegingen, maar ernstig gezocht naar de z.i. juiste man op de juiste plaats. Zo
benoemde hij op de uiterst belangrijke post van Secretary of State Dean Rusk,
democraat, maar geen uitgesproken politieke figuur; onder president Truman
bekleedde hij de post van onder-minister van buitenlandse zaken en was hij
speciaal belast met de zaken betreffende het Verre Oosten; naar verluidt is hij
geen voorstander van topconferenties. Een zeer zware functie in Kennedy's
kabinet zal vervuld worden door Mac Namara, tot nu toe hoofd van het Fordconcern, die deze zeer lucratieve post gaat verruilen voor het ambt van secretary
of defence; hij staat voor de gigantische opgave om waarschijnlijk in overeenstemming met een voorstel van de democratische senator Symington het
departement van defensie geheel te reorganiseren en te komen tot een efficiënte
samenwerking tussen leger, vloot en luchtmacht, teneinde een einde te maken
aan de voortdurende geldverspilling als gevolg van de onderlinge concurrentie
tussen deze drie; ook Mac Namara is geen uitgesproken politieke figuur. Dit is
wel het geval met een derde door Kennedy benoemde topfunctionaris, namelijk
Douglas Dillon, die als minister van financiën zal optreden; hij is republikein,
propageerde sterk de kandidatuur van Nixon en was onder-minister van buitenlandse zaken tijdens de regering Eisenhower; door deze benoeming zal, naar
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men meent, Kennedy het de republikeinen bemoeilijken al te scherpe kritiek uit
te oefenen op zijn financieel beleid. Veel kritiek lokte de benoeming. van Robert
Kennedy, broer van de president-elect, tot minister van justitie uit en dit niet
alleen van republikeinse, maar ook van democratische zijde. Belangrijk is ook de
benoeming van R. Weaver tot directeur van de woningbouw; het zou de bedoeling zijn om hier een ministersfunctie van te maken, waardoor voor het eerst in
de V.St. een neger minister zou worden; venijn voor de Zuidelijke aanhangers
van de segregatie, temeer daar Weaver steeds voor de rechten der negers heeft
gevochten.
Bij herhaling heeft Chroestsjef er de laatste tijd de nadruk op gelegd, dat hij
hoopt en verwacht, dat er in de komende tijd een verbetering zou komen in de
betrekkingen tussen de S.U. en de V.St.; zelfs het U -2 incident zou hij daarvoor
willen vergeten, zodat men met een schone lei zou kunnen beginnen. Het is de
vraag of deze lei lang schoon zal blijven; allereerst voelt Dean Rusk weinig voor
topconferenties; verder zit de behandeling van Eisenhower in mei verleden jaar
het Amerikaanse volk hoog en was het optreden van Chroestsjef tijdens de
Algemene Vergadering van de V.N. niet erg geschikt om sympathie in het W.
te verwerven; daar kwamen de kwesties Kongo en Cuba en nu die in Laos bij,
waar men steeds duidelijker gaat spreken over een onmiddellijk ingrijpen door de
communisten uit Noord-Vietnam, tengevolge waarvan de Amerikaanse troepen
in Okinawa bevel hebben gekregen om zich paraat te houden om elk ogenblik
naar Laos gedirigeerd te kunnen worden. Tenslotte is de Amerikaanse buitenlandse politiek een bi-partisan-policy geweest en hoe groot de invloed van de
president ook moge zijn zelfs als hij het zou willen, zou Kennedy geen
plotselinge algehele koerswijziging tot stand kunnen brengen.
Het is overigens verklaarbaar, dat Chroestsjef hoopt op een succes voor zijn
politiek van vreedzame coëxistentie. Deze is het voornaamste onderwerp geweest
van de besprekingen in Moskou, waaraan afgevaardigden van communistische
partijen uit 81 landen hebben deelgenomen. Het meningsverschil tussen Rusland
en Communistisch China over de vraag of oorlog tussen communistische en
kapitalistische landen onvermijdelijk is of niet, is begraven in een lang communiqué van 18.000 woorden; ogenschijnlijk heeft Communistisch China water in
de wijn gedaan, maar men vraagt zich af op welke voorwaarden Chroestsjef dit
heeft weten te bereiken. Wij hebben rekening te houden met onbekende concessies van Moskou aan Peking en Mao kan best na korter of langer tijd weer eens
roet in het Russische eten gooien; van een mono-lithische eenheid in de communistische wereld is niet veel over gebleven.
Nog net voor het einde van 1960 kwam een nieuw handelsverdrag tussen de
S.U. en West-Duitsland tot stand; men was hierover reedseerder tot overeenstemming gekomen, maar Rusland bleek op het allerlaatste moment niet bereid
om te erkennen, dat de bepalingen ook voor West-Berlijn zouden gelden, waarop de ondertekening niet doorging. Nu is de oplossing gevonden in een van
West-Duitse zijde afgelegde en door de S.U. niet tegengesproken schriftelijke
mededeling, dat de nieuwe overeenkomst zou gelden voor hetzelfde gebied als
de oude. Men verwachtte, dat het optreden van de S.U. ook het sluiten van een
economisch akkoord tussen W.- en 0.-Duitsland zou bespoedigen, maar tot nu
toe is dit niet gebeurd.
De reis van de Gaulle naar Algerije in begin december heeft geleid tot hevige
door de Gaulle niet bezochte
grote steden. Tengevolge van
onlusten in de
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de hevige spanningen moest hij zijn bezoek met een dag bekorten. In zijn latere
redevoeringen ter voorbereiding van het op 8 januari te houden referendum
heeft hij zich niet uitdrukkelijk uitgesproken voor nieuwe onderhandelingen met
Ferhat Abbas. Wel heeft hij gezegd, dat, als hij geen duidelijke meerderheid
achter zich krijgt in Frankrijk, hij zich zal terugtrekken naar Colombey, hetgeen
niet minder dan een ramp zou zijn. Men vermoedt, dat hij door dit dreigement
twijfelaars, die zich door onthouding van stemmen er van af zouden willen
maken, wil dwingen ja te stemmen. Ferhat Abbas heeft aan de Algerijnse bevolking aanbevolen het referendum te boycotten.

I

NEDERLAND

Bij de behandeling van de begroting van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid
in de Tweede Kamer is vlak voor het Kerstreces een ernstig politiek conflict
uitgebroken tussen de regering en een kamermeerderheid. Reeds jaren kampt
Nederland met een ernstig woningtekort. Als voornaamste oorzaken hiervan zijn
te noemen de achterstand, daterend uit de oorlogsjaren 1940-1945 en de toename van de bevolking. De eerste oorzaak is een algemeen Europees verschijnsel,
maar terwijl in de andere welvarende Europese landen deze achterstand praktisch is ingelopen, zit ons land tengevolge van de tweede oorzaak nog steeds met
een ernstig tekort. De allesbeheersende vraag was reeds jaren: doet de regering
het uiterste om dit weg te werken, speciaal voor die bevolkingsgroepen, die het
minst draagkrachtig zijn ? Van veel enthousiasme voor het regeringswoningbeleid was er bij geen enkele politieke partij sprake en minister van Aartsen kon
er dan ook op rekenen, dat hij geen gemakkelijke taak zou hebben bij de verdediging van zijn begroting. Dat er echter een kabinetscrisis zou komen, had men
niet verwacht. De onmiddellijke aanleiding was een motie van het A.R.-lid van
Eibergen, waarin verzocht werd om het bouwprogramma voor 1961 te verhogen
met 5000 woningen tot 85.000. De uit de A.R. voortgekomen minister voelde
hier niets voor, daar hij ernstig bevreesd was voor een overspanning op de
bouwmarkt tengevolge waarvan lonen en prijzen zouden gaan stijgen; dit laatste
druiste geheel in tegen de richtlijnen van dit kabinet, dat zich steeds ten doel
heeft gesteld de spiraal lonen - prijzen te doorbreken en daarin tot nu toe wel
geslaagd is. De minister verklaarde dan ook, dat hij de motie in elk geval naast
zich zou neerleggen en dat hij zou aftreden zelfs als bij verwerping van de motie
een belangrijke meerderheid van zijn partijgenoten zou voorstemmen; tevens
verklaarde hij, dat in dit geval ook zijn partijgenoten in het kabinet, de heren
Zijlstra en Roolvink, zouden heengaan, waarna prof. de Quay meedeelde, dat
dan de basis van het kabinet was weggevallen en dit dus zijn ontslag zou indienen. Een poging, van de waarnemend fractievoorzitter der K.V.P., Andriessen,
om een compromis te bereiken op basis van onmiddellijk 2500 woningen meer
en over een half jaar bekijken of er nog 2500 kunnen bijkomen, daarbij speciaal
lettend op de woningbouw voor de minder draagkrachtigen, verkreeg 's ministers
goedkeuring wel, maar kon niet voorkomen, dat de Kamer zich met een meerderheid van 70-59 stemmen uitsprak voor de motie Eibergen; alleen de K.V.P.
en de V.V.D. stemden tegen.
De kabinetscrisis, die hierdoor ontstond, werd gekwalificeerd als onnodig,
zelfs onzinnig. Voorzover het het woningbeleid betrof, ging het eigenlijk over
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de vraag of het kabinet bereid was een duidelijk blijk te geven, dat het de woningbouw voor de minstdraagkrachtigen voorrang wilde verlenen en daarvoor
zelfs bereid was die in de vrije sector af te remmen; tegen dit laatste had de
regering echter principiële bezwaren. Men vraagt zich nu af of de A.R.-fractie
zich voldoende is bewust geweest van de gevolgen van haar optreden en zo ja,
moeten wij dan aannemen, dat de actie niet alleen was gericht tegen de door
haar zwak genoemde minister van Aartsen, maar via de laatste tegen de twee
krachtige A.R.-figuren in het kabinet, de minister van financiën, Zijlstra, en de
staatssecretaris voor sociale zaken, Roolvink ? Het lijkt er inderdaad op, dat de
overheersende positie van minister Zijlstra in het kabinet een van de diepere
oorzaken van de crisis is; hij ziet voortdurend het dreigende gevaar van overbesteding en als gevolg daarvan een bestedingsbeperking en deze wil hij in elk
geval voorkomen. De A.R.-fractie achtte zich door deze overheersende positie
van een van haar mensen te veel gebonden; zij rebelleerde tegen minister Zijlstra
en niet tegen het kabinet als zodanig; dit bleek uit de uitlating van dr. Bruins
Slot, voorzitter der A.R.-kamerfractie, dat er geen bezwaar bestond tegen de
politieke samenstelling der regering, en dat men zelfs spijt had, dat het zo ver
had moeten komen. Bleek reeds hieruit een meningsverschil binnen de A.R., dit
werd nog duidelijker na de verklaring van de partijvoorzitter, dr. Berghuis, dat
men in partijkringen ernstig verontrust was over het optreden der fractie. Het
zou er bij de oplossing van de kabinetscrisis dus eigenlijk om gaan de crisis in
de partij der A.R. op te lossen. Zou daarbij echter het hoofd van minister Zijlstra moeten vallen, dan zou dit voor ons land een grote schadepost betekenen.
Na de gebruikelijke adviezen te hebben ingewonnen verleende H. M. de Koningin aan prof. de Gaay Fortman een informatie-opdracht, waarbij hij moest
proberen een oplossing te vinden „met handhaving van dezelfde politieke
samenstelling als die van het huidige kabinet". Na enkele dagen van onderhandelingen binnenskamers bleken de A.R.-fractie en de C.H.U. bereid om de
motie Eibergen in te slikken; er bleef toen nog de moeilijkheid om dit proces zo
elegant mogelijk te doen verlopen.
Het resultaat is, dat het kabinet in zijn geheel is teruggekomen op basis van
de motie-Andriessen, hetgeen voor de A.R.-fractie niet makkelijk zal zijn geweest. Het staat echter te bezien of erniet een zekere mate van achterdocht zal
blijven bestaan bij de K.V.P. en de V.V.D. ten aanzien van de houding der
protestants-christelijke partijen; reeds tijdens de onderhandelingen waren er geruchten, dat beide eerstgenoemde partijen hierover enige meerdere zekerheid
wensten. Is er ook niet een nadeel in gelegen, dat men geen gebruik heeft willen
maken van de gelegenheid om bepaalde minder sterke figuren in het kabinet
door andere krachtiger persoonlijkheden te vervangen ? Speciaal dit laatste zou
wel eens totnieuwe moeilijkheden kunnen leiden.
J. Oomes
BELGIË
Men zal zich herinneren, dat bepaalde kringen in de meerderheid van oordeel
waren, dat de regering zich, vanaf de herfst 1960, er best toe beperkte, slechts
een minimum-programma uit te voeren en zich voor te bereiden op nieuwe verkiezingen. Tenslotte echter verkreeg Eerste-minister Eyskens toch de quasi-alge-
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mene instemming voor zijn groot programma, het programma van de eenheidswet, op grond van -de overweging, dat het belang van het land de onmiddellijke
uitvoering vergde van de gedurfde saneringspolitiek die de premier voorzweefde.
Nog tot 20 december kon het lijken, dat de Eerste-minister het onbetwistbaar
bij het rechte eind had. Tijdens het voorafgaande week-end waren inderdaad de
drie nationale partijen in nationaal congres bijeengekomen om hun houding
t.o.v. de eenheidswet te bepalen, en heel algemeen werden de resultaten van die
congressen als een overwinning voor dhr. Eyskens geïnterpreteerd: de C.V.P.
verleende hem haar steun als één man, en ook in de liberale partij bleek een
twee-derde meerderheid aanwezig te zijn, om er de eenheidswet door te krijgen.
Alleen de socialistische partij gaf beslist uiting aan haar verzet; ze verwierp de
eenheidswet radicaal als zijnde een wet van sociale achteruitgang, en verklaarde
tevens dat er geen sprake van kon zijn, tot de regering toe te treden vooraleer
nieuwe verkiezingen hadden plaatsgevonden. Wat de waarnemers op dat ogenblik opviel, was de verdeeldheid die in de rangen van de B.S.P. heerste. Een
hevig Luiks maneuver slaagde er bijna in, dhr. Van Acker aan de dijk te doen
zetten, en alleen door de vertrouwenskwestie te stellen, wist voorzitter Collard
dit maneuver te keren. Men wist ook, dat de socialistische leiding fel verdeeld
was aangaande de tactiek die tegen de eenheidswet diende toegepast. „La
Gauche" en de meer extremistische elementen hadden zich uitgesproken voor
een „grève au finish", de meerderheid van de socialistische leiders w. o. de heren
Collard en Major wensten niet zo ver te gaan.
De vraag of dhr. Eyskens zich geen illusies had gemaakt over de politieke
mogelijkheid tot doorvoering van zijn program zou echter de week nadien in
volle scherpte worden gesteld. Op 20 december, de dag waarop de Kamer de
bespreking van de eenheidswet aanvatte, braken inderdaad stakingen uit, eerst
van het gemeentepersoneel aangesloten bij de A.C.O.D., maar die zich snel tot
alle openbare diensten uitbreidden. Het bleek, dat een actief gedeelte van de
socialistische massa, hoogstwaarschijnlijk opgezweept door communistische agitatie, veel radicaler was dan de socialistische leiding en resoluut het initiatief
nam. Na enkele dagen verkeerde het Waalse land, althans de industriestreken,
in een acuut klimaat van algemene staking, met al wat daarbij behoort aan aanslagen op de arbeidsvrijheid der werkwilligen, geweldplegingen en sabotagedaden. Eerst leek de regering enigszins ontredderd. Ze liet althans na, onmiddellijk
denodige voorlichting aan de bevolking te verstrekken, waaruit kon blijken dat
de staking tegen de eenheidswet sociaal allesbehalve gegrond was en dat de
eerste stakers persoonlijke belangen verdedigden, waarvan de handhaving niets
met de arbeidersbelangen te maken had, en hun veeleer antipathiek moest voorkomen. Vanaf zaterdag 24 december veranderde het beeld echter. Het is waar,
dat de regering intussen de zekerheid had verworven dat het A.C.V. zich niet bij
de stakingsbeweging zou aansluiten beslissing waaraan de stellingname van
,de kardinaal tegen de stakingen, hoe fel bekritiseerd ook, niet volledig vreemd
mag worden geacht.
Feit is, dat vanaf die dag de regering de zaak in handen nam. Ze begon een
intense voorlichtingscampagne te voeren, en aarzelde daarbij niet, iedere mogelijkheid voor linkse propaganda en agitatie langs radio en TV te verhinderen.
Ze trof tevens alle nodige maatregelen om de orde te handhaven en alle vitale
diensten te verzekeren. De gevolgen van die actie waren, dat de staking in de
openbare sector begon achteruit te lopen, en dat ze zelfs in het Vlaamse land en
30
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vooral te Brussel nooit ernstig voet kon vatten. De regering werd daarbij gediend door de kalmere periodes rond Kerstmis en Nieuwjaar die uiteraard een
remmende invloed op het ritme van de staking moesten uitoefenen. Ze werd
eveneens gediend door de stemming van een meerderheid in de publieke opinie,
voornamelijk in het Vlaamse land en te Brussel, maar ook bij de middenstanders
en in de meer gematigde streken van het Waalse land, die de staking, en vooral
haar demagogische en anti-democratische uitwassen geenszins gunstig gezind
was. In al die kringen werd de beslissing van de regering tot elke prijs stand
te houden ten zeerste goedgekeurd. De regering had verder een wapen gevonden in het uitstel van de parlementaire debatten over de eenheidswet tot 3 jan.;
ze had nochtans de urgentie en de dringende voorrang laten gelden. Maar t.a.v.
de houding van de socialisten in het parlement, die niet alleen wettelijke middelen, als het indienen van interpellatieaanvragen, en tijdrovende tussenkomsten
aanwendden om de bespreking te saboteren, maar zich zelfs tot de meest onwaardige praktijken leenden, zoals ons land die sinds het Rexisme niet meer
gekend had was het uitstel zeker een gewettigde zet.
Een ogenblik leek het ook, dat de staking deze handicaps niet zou kunnen te
boven komen. Verschillende socialistische leiders wensten niet, dat ze volle uitbreiding zou krijgen en ze spanden zich in om hun troepen weer vaster in de
hand te hebben. Ze waren daardoor echter tevens genoodzaakt althans naar
buiten toe een strakke houding aan te nemen. Op dat ogenblik werd een bewuste actie ingezet om de beweging in het Vlaamse land uitbreiding te doen
nemen, en werden in de week na Kerstmis tal van manifestaties op touw gezet;
geen enkele dezer manifestaties had een doorslaand succes, maar toch droegen ze
er beslissend toe bij, de beweging in het leven te houden. Het was zeker de
bedoeling van de meest radicale menners, desnoods een nieuw Gra^ce-Berleur uit
te lokken, en ondanks het kalme optreden van politie en rijkswacht kon een
slachtoffer niet worden vermeden, bij de betoging te Brussel op 30 december.
Degenen die wensten dat de regering voet bij stuk zou houden, werden alles
samen tevreden gesteld; maar men voelde toch aan dat de latente vrees voor een
capitulatie bleef bestaan. Deze vrees maakte zich o.m. bemerkbaar bij de terugkeer van Koning Boudewijn en Koningin Fabiola van hun huwelijksreis in
Spanje, daar sommigen meenden dat het staatshoofd het initiatief tot verzoenende besprekingen zou nemen, waarvan het resultaat de schijn van een socialistische overwinning zou kunnen wekken. De Koning beperkte zich echter tot
ruime raadplegingen en vermeed stelling te nemen.
Op het ogenblik dat dit overzicht wordt afgesloten, is het nog niet mogelijk
de uitslag te voorspellen van deze strijd, die voor België en zijn economie zeer
zwaar is en een noodtoestand dreigt te scheppen, waartegen zelfs de maatregelen
van de eenheidswet niet opgewassen zullen zijn; het huidige conflict is trouwens
geenszins zonder gevaar voor de democratische instellingen en voor de eenheid
van het land, daar waar de socialisten meer en meer de kaart van de Waalse
autonomie gaan spelen.
L. Deraedt

Forum
Slagen en mislukken
aan de Universiteit
Zowel door de vooruitgang en de behoeften van de techniek in de Oost-Westcompetitie als meer nog door de toenemende democratisering van het onderwijs
blijft de universitaire problematiek voortaan niet meer tot een kleine elite beperkt,
doch wordt steeds meer een aangelegen.heid waarbij de gehele volksgemeenschap
onmiddellijk betrokken is. Voor een groeiend aantal jonge mensen, ouders en opvoeders uit het middelbaar onderwijs zijn
de universiteitsexamens een bron van
voortdurende zorgen. Ook de academir
sche overheid zelf wordt verontrust door
de correlatie tussen het toenemend aantal
studenten en het naar verhouding dalende
rendement. Zo wees Prof. Dr. W. Peren
mans van de Leuvense Universiteit op de
ongunstige evolutie aldaar in de eerste
kandidatuur letteren en wijsbegeerte,
voorbereidend tot het licentiaat 1 )• In
1959-1960 waren er 380 inschrijvingen
tegenover 58 in 1948. Doch terwijl in
1948 82,750/0 der studenten slaagden,
kwamen in 1958 slechts 46,27% door hun
examen. Ook niet zonder reden wijdde
Mgr. Van Waeyenbergh, rector derzelfde
Universiteit, zijn openingsrede voor het
academisch jaar 1957- 1958 aan de „Arisr
tocratische Democratisering". Want voor
de Universiteit in haar geheel geldt het
besluit van de studie van Prof. Peremans:
„Kwalitatief genomen stellen wij vast dat
de democratisatie in haar huidige vorm de
verwachte vruchten niet afwerpt".
Intussen werd nieuw en uitermate rijk
materiaal aan dit dossier toegevoegd.
Prof. Dr. L. Coetsier, directeur van het
laboratorium voor toegepaste psychologie
der Rijksuniversiteit te Gent, heeft met
zijn assistenten op basis van de examenregisters van genoemde universiteit de
gehele „Problematiek van slagen en mislukken in de eerste kandidatuur van de

Universiteit" 2 ) aan een grondig onder-

zoek onderworpen. Gezien de omvang
van de verwerkte documentatie moet hier
een summiere voorstelling wel volstaan.
Het dalend rendement van de eerste
kandidatuur is een feit zoals de opsomming van droge cijfers aantoont. Voor de
eerste kandidatuur Letteren en Wijsbe geerte, voorbereidend op het licentiaat,
slaagden voor de periode 1921-1925 gemiddeld per jaar 77% der examinandi
(overzitters inbegrepen) , in de periode
1948-1959 nog gemiddeld 54%, in het
academisch jaar 1958-1959 nog slechts
42,3%. Voor de eerste kandidatuur voorbereidend tot de Rechten geven de drie
vermelde referentie-tijden 79%, 69% en
59%. Bij de Geneeskunde is de daling
even markant al is daar het uitgangspunt
lager, nl. van 67% over 45% tot 39,2%
voor 1958.1959. Voor de Toegepaste
Wetenschappen (ingenieurs) is de toestand gunstiger dan voor de Zuivere Wetenschappen: de evolutie bij de ingenieurs
loopt immers van 76% over 64% tot
63,3%, tegenover 82%, 42% en 37,5%
voor de Zuivere Wetenschappen. Van
het totaal examinandi der eerste kandidatuur in 1958-1959 slaagden 45,5%. Prof.
Coetsier onderzoekt dan in detail per faculteit de indexen van het slagen voor de
eerste inschrijvingen en voor de overzitters, met daarenboven de verandering van
faculteit bij mislukken. Verder volgen
coïncidenties tussen leeftijd en succes bij
de examens, tussen humaniora-uitslagen
en uitslagen aan de universiteit, enz.
Een detail-onderzoek op een groep van
603 studenten uit het academisch jaar
1958-1959 over de factoren die het studieresultaat gunstig of nadelig beïnvloeden is
niettegenstaande de ingewikkelde grafische voorstelling werkelijk boeiend. Wat
daar gezegd wordt over het regelmatig
studeren is een uitvoerig citaat waard:
„De studenten die verklaarden dagelijks
te studeren tijdens het eerste semester sla,

1) Prof. Dr. W. Peremans, Universitaire Problemen in Dietse Warande en Belfort, 1959, p. 579-594.
2) Prof. Dr. L. Coetsier, Problematiek van slagen en mislukken in de eerste kandidatuur van de
universiteit in Mededelingen van het laboratorium voor toegepaste psychologie en de Dienst voor
Studieadvies bij de Rijksuniversiteit te Gent, no. 6, 1960, 80 pp.
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gen met een index 119 .... Dit betekent

een uitgesproken verhoging van het rendement, terwijl zij die verklaren onregel
matig te studeren gedurende het eerste
semester slagen met een index 74. Voor
het tweede semester verwachten we nor
maliter een gelijksoortige verhouding. Het
pleit voor de objectiviteit van de resultar
ten dat een verdere verschuiving plaats
grijpt, zodat de studenten, die de regelmatige studie handhaven over de twee ser
mesters daardoor met een nog sterker
verhoogde index van 123 terecht komen,
terwijl zij die onregelmatig studeren gedurende het tweede semester op een gemid~
deld peil van 37 terugvallen. Dit laatste
indexcijfer is één derde van het normaal
peil" (p. 34) .
De paragrafen omtrent de weerslag van
de uiterlijke studie-omstandigheden op
slagen en mislukken verdienen eveneens
de aandacht. Wanneer de index van het
slagen (nl. 45,5%) gelijk is aan 100, dan
slagen de regionale studenten (nl. zij die
binnen de Gentse agglomeratie en tevens
thuis wonen) met index 117, de kamerstudenten (nl. zij die wel binnen de Gentse
agglomeratie, maar op studentenhuurkamers wonen) met index 101, en de spoorstudenten (nl. 29% van de bevolking der
Gentse eerste kandidaturen) met index 81.
Er bestaat tevens een kenschetsend verband van slagen en mislukken met de herkomst naar de socio-professionele lagen
en groepen. Bij een index van slagen van

100 = 45,5% hebben drie groepen de
meest gunstige resultaten, nl. de hoogste
beroepen (4% van de universitaire bevolr
king) met index 148, en de laagste beroe~
pen, nl. de groep der geschoolde loontrekkenden (28% van de universitaire bevolking) met index 143 en de ongeschoolden
(2% van de universitaire bevolking) met
index 119. De studenten afkomstig uit de
andere gezinsmilieus (nl. de doorsneeburgerij, hogere en lagere middenstand,
landbouwers, enz.) blijven beneden het
gemiddelde.
Dat de universitaire uitslagen een vrij
getrouwe weerspiegeling zijn van de humaniora-resultaten leren hst. VI en hst.
VII; zij leren tevens dat niet alle vormen
van humaniora even gunstig voorbereiden
op de faculteiten waartoe zij toegang

verlenen, zo b.v, de oude humaniora voor
de natuurwetenschappen. Voor de humaniora-leraren bieden deze nuchtere hoofdstukjes stof voor een grondige discussie
over het gehele systeem. Doch ook voor
de academische overheid valt er wat te
leren uit de Suggesties door de studenten
uitgebracht (hst. VIII) , waarbij dringend
verzocht wordt om een betere inrichting
van de praktische oefeningen, om een re^
organisatie van het examen-systeem, om
meer studieleiding en meer contact met de
professoren.

Ter oplossing van dit ingewikkelde
vragencomplex wijst de Dienst voor Studieadvies diverse hulpmiddelen van de
hand (zoals de inrichting van een voorben
reidend jaar na de humaniora of een veralgemeend toelatingsexamen) en verder
digt een serie belangrijke standpunten,
waaruit enkele der voornaamste hier teks..
tueel volgen: „In voorgaande studiën hebben wij de aandacht van de Overheid
erop gevestigd in welke mate de onevenredige participatie van de Belgische jeugd
aan het universitair onderwijs verband
houdt met de ongelijke spreiding van de
instellingen voor universitair onderwijs.
Inzonderheid de provincies West-Vlaanderen, Limburg en Luxemburg, die geen
enkele universitaire opleidingsmogelijkheid hebben op eigen bodem, en de provincie Antwerpen, die voor 82% van
haar universitaire jeugd een opleiding
buiten haar grenzen moet zoeken, zijn
hierdoor benadeeld. De Vlaamse streek is
al te schaars bedeeld. Door de huidige
studie constateren we dat de streken die
de grootste offers moeten brengen, bo
vendien de geringste kansen hebben om
hun extra-inspanningen met slagen ben
kroond te zien. Hierin vinden wij een ster
vig argument voor de oprichting van
goedkope homes, bij voorkeur toegankelijk voor studenten van verder afgelegen
streken, inrichtingen die voor studenten
uit een behoeftig milieu en voor jongeren
uit kroostrijke gezinnen quasi kosteloos
zouden mogen toegankelijk gesteld worden, om te beantwoorden aan een principe van sociale rechtvaardigheid. Teneinde het dagelijks heen en weer reizen
over grote afstanden te vermijden en om
meer andere redenen (zie b.v. blz. 79)
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ware het wenselijk de eerste kandidaturen
te decentraliseren en ten minste in elke
provincie een eerste kandidatuur op te
richten, waar een nauw contact tussen
middelbaar en universitair onderwijs zou
bewerkstelligd worden" (blz. 43-44). De
complexiteit van deze oplossing ontgaat
de Gentse hoogleraar niet; hij meent ech~
ter terecht te moeten aandringen op een
onverwijld en eerlijk aanpakken van het
probleem „want met uitzondering van de
leerling-ingenieur is de eerste kandidar
tuurstudent het meest aan zichzelf overgelaten wezen uit het gehele onderwijs"
(blz. 78). Voor wie weet dat de universitaire bevolking van België in de loop
der volgende 15 jaar ongeveer zal verdubbelen, groeit hier een nationaal vraagstuk. Men mag hopen dat de oplossing
ervan meer door academische dan door
politieke argumenten mag worden ingegeven. J. Kerkhofs S.J.

Walter Richard Sickert
1860-1960
Kunstenaars, die hun geboorteland verlieten, hebben vaak in het land hunner
keuze in het kunstleven een belangrijke
rol gespeeld. De betekenis van Holbein
en Van Dijck voor de Engelse kunst is
zeer groot geweest. Het aandeel van
Noord-Nederlanders in de Zuid-Nederlandse kunst van de 15de en 16de eeuw
moet men niet onderschatten, maar ook
de Zuid-Nederlanders hebben meer dan
één maal, in vroegere eeuwen, vruchtbare
bijdragen geleverd aan de kunst van het
Noorden. Verschillende kunstenaars in de
17de eeuw, die als Noord-Nederlanders
geboekt staan, stammen uit het Zuiden.
In de 19de eeuw gaven twee Nederlanders, Jongkind en Van Gogh, de Franse
kunst een zodanige stimulans, dat zij luid
opklonk en in Europa de toon kon aangeven. En het is goed te bedenken dat
Picasso, die sinds jaren in Frankrijk
woont, van geboorte een Spanjaard is.
Ook de Engelse kunst ontving in het begin van deze eeuw weer een nieuwe bezieling van een kunstenaar, die in Duitsland geboren, Engeland tot zijn tweede
vaderland koos: Walter Richard Sickert.
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Hij heeft de bijzondere verdienste, dat hij
in zijn kunst aansluiting zocht en ook
vond bij het impressionisme, en daardoor
Engeland liet deelnemen aan de nieuwe
richting in de West-Europese schilderkunst. Toen in de zestiger jaren van de
19de eeuw in Frankrijk het impressionisme ontstond, bezield door Monet en Manet, als een reactie op de ateliersfeer,
maar ook als de karakteristieke uitbeelding van de geest van die tijd — men zou
het de artistieke echtgenote van het materialistisch socialisme kunnen noemen .--sloten aanstonds verschillende jonge kunstenaars zich bij hen aan. Er waren enkele
buitenlanders bij, o.a. Sisley en Pisarro,
maar toch bleef de beweging typisch
Frans. Weliswaar vond de nieuwe richting ook buiten Frankrijk waardering en
volgelingen, in ons land ontstond met name de Haagse School, die haar princiepen
huldigde, maar in Frankrijk vloeide toch
de Hippokrene, door het ros Pegasus uit
de grond gestampt, waaraan men moest
drinken om de gratie van het zuivere imr
pressionisme deelachtig te worden. Wat
Rome was voor de kunstenaars van de
renaissance, gaat Frankrijk en vooral Parijs worden voor de moderne kunstenaars.
Ook Sickert heeft deze invloed ondergaan
en zijn kunst is er wel bij gevaren, zodat
zijn biografe 1 ) kan opmerken, dat hij de
beste Engelse schilder is die Engeland
heeft opgeleverd sinds Constable en Turner. Niet alleen kreeg hij dus een Franse
of Europese allure, maar hij wist ook zijn
verworvenheden het Engelse geesteskenmerk te geven. Wat dit kenmerk is, zullen wij trachten nog nader aan te geven.
Door zijn geboorte en opvoeding moest
Sickert wel openstaan voor cosmopoliti-sche invloeden. Zijn grootvader was een
Deen; zijn vader werd geboren in Altona.
Deze werd later een vrij bekende kunsten
naar en was jarenlang verbonden als tekenaar aan Die fliegenden Blátter te
Mll nchen. Uit zijn huwelijk met een Ierse
werd Walter Richard in 1860 geboren in
München. Later gaat Walter in Engeland
wonen, maar blijkbaar heeft hij voorlopig
nog niet de Engelse nationaliteit, want
gedurende de eerste wereldoorlog heeft
hij wegens deze kwestie nog moeilijkhe-

1) Lillian Browse, Sickert. — Rupert Hart-Davis, London, 1960, 124 pp., geill., £ 3.3.
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den. Vader Sickert vond wellicht in zijn
kunst geen rijk bestaan, want hij verbood
althans zijn zoon om kunstschilder te worden. Zo toont Sickert Jr. dan voorlopig
zijn voorliefde voor het theater, zijn tweede grote liefde, totdat toch tenslotte zijn
eerste liefde het wint en hij zich geheel
en al wijdt aan de schilderkunst. Er ontstaan nauwe contacten met Whistler en
later met Degas, die hij door Whistler
leert kennen. Ontmoetingen die wij hebben gaan vaak onze belangstelling bepalen, maar niet zelden ook beïnvloedt onze
belangstelling de ontmoetingen die wij
arrangeren. Dit was zeer zeker het geval
met Sickert. Hij bewonderde Whistler om
de keuze van diens onderwerpen, de ingehouden toon van zijn kleuren; het is
vaak alsof Whistler „con sordino" schildert, maar vooral boeiden hem de prachtige etsen van deze meester. Sickert heeft
ook van hem de kunst van etsen geleerd.
Wanneer Whistler de jonge kunstenaar
bovendien in contact brengt met Degas,
dan is dit wellicht ook door Sickert gezocht en dus graag aanvaard, omdat hij
in de kunst van de Fransman de boeiende
uitbeelding zag van die wereld in kunstlicht, die toch blijkbaar op hem een diepe
bekoring blijft uitoefenen. Als men het
werk van Sickert overziet, constateert
men trouwens voortdurend de invloed
van het theater. Graag componeert hij
zijn schilderijen als een stukje toneel: een
blik op een plein met op de achtergrond
een imposante gevel, een kijkje door een
smalle straat, die perspectivische verrassingen waarborgt, figuren als op het toneel, die aan het stadsbeeld of landschap
een anekdotische noot geven. Ook de
voorkeur, die Sickert koesterde voor steden als Venetië en Dieppe, schijnen zijn
belangstelling voor het theater te bevestigen. In Venetië, eenmaal de stad van dogen en machtige kooplui, van indrukwek..
kende processies, bonte volksvermaken
en romantische liefdesavonturen, maar
vooral de stad van Veronese, Guardi en
Tiepolo, staan ook nu nog de coulissen
opgeslagen van het grootse toneel, dat
zich hier in verleden eeuwen afspeelde.
De mensen van het roemrijke verleden
zijn verdwenen, maar de barokke sfeer
van die dynamische tijden hangt nog in

de straten en boven pleinen en kanalen
van de Lagunenstad. Venetië heeft Sickert wel bijzonder geboeid. Zijn werken
uit die stad bezitten een eigen kleurengamma, waarin het diepe Venetiaanse
rood een belangrijke rol speelt.
Dieppe, op de kust van Normandië, is
de andere stad die hij lief had. Hij keerde
verschillende malen terug naar deze plek,
die ook aan vroegere Engelse kunstenaars
blijkbaar veel te bieden had. Tussen Norr
mandië en Engeland bestaan historische
connecties, die wellicht de voorkeur van
de Engelsman voor dit deel van Frankrijk
ook nu nog bepalen.
De derde stad, die Sickert beminde en
die zijn kunst vruchtbare inspiratie bood,
is Londen. De vreemdeling, die Engeland
niet nader is gekomen dan door opper-vlakkige lectuur, zal wellicht Londen kennen als de stad van de eeuwige mist, maar
als het hierbij blijft is zijn fantasma wel
zeer gebrekkig. Het is minstens dan toch
de stad van de zilvergrijze mist die contouren vervaagt en over doffe grauwheid
een mysterieuze sluier spreidt. Maar het
is ook de stad van beroemde historische
gebouwen en vooral de stad van de
Theems. Londen behoort tot de steden,
die door haar ligging aan het water de
doop tot schoonheid ontvingen. Met Wenen, Boeda-Pest, Praag, Parijs, Rome,
Amsterdam en nog enkele andere bevoor
rechte steden deelt zij die uitverkiezing.
De voorliefde van Sickert, ook voor Lonr
den, is dus niet bevreemdend. Lillian
Browse merkt dan ook op, dat Sickert,
ondanks een zekere verwantschap met
sommige kunstenaars uit München, die
zijn tijdgenoten waren, in wezen toch een
Engelse schilder is. De geheel enige sfeer
van Londen heeft een diepe invloed gehad op deze kunstenaar, die als leerling
van Whistler begon.
Naast het landschap blijft de mens Sickert zijn leven lang boeien. Ruim honderd
portretten heeft hij gemaakt, die misschien
meer nog dan zijn andere kunstwerken,
zijn impressionistische werkmethode bewijzen. Het menselijk gelaat en de mensen
lijke gestalte worden het object, waarmede het licht zijn verrassend spel speelt:
Zijn portretten zijn dan ook geen psychologische studies, maar kleurrijke zonover
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goten stillevens; soms doen zij zelfs denken aan vreemde fantastische landschappen.
Wanneer men zich nu realiseert, wat
wel het typische Engelse geesteskenmerk
is, dat men bij Sickert en ook bij andere
Engelse kunstenaars aantreft, dan zal men
kunnen wijzen op een nobel eclectisme,
dat geleid wordt door een verfijnde
smaak, wellicht met een ietwat decadente
inslag. Er is een grote zorg aanwezig
voor een concrete uitvoering, vooral ook
van het charmante detail. De Engelsman
blijft ook in zijn kunst een gentleman. In
tegenstelling tot de machtige, indrukwekkende literatuur is de Engelse schilderkunst echter weinig origineel; wel bezit
zij een uitgesproken literaire inslag, zoals
dit naar voren treedt bij de meest Engelse
van de Engelse schilderkunst: William
Blake en de Prae-rafaëlieten.
Bij Sickert ziet men deze literaire belangstelling aan de keuze van zijn thema's
en de titels van zijn schilderijen. Zijn
visie op deze onderwerpen is evenwel
vaak filmisch; hij geeft close-ups van to~
neelspeler of zanger, van het theaterpubliek, zelfs van een detail uit de ornamentiek van de theater-opsmuk. Daar-door doet zijn kunst ook nu nog modern
aan. Zelfs kan men zeggen, dat nu, honderd jaren na zijn geboorte, zijn werkelijke
betekenis pas ruimer begint door te drin.
gen. Miss Browse meent dan ook dat,
wanneer Sickert in Frankrijk zou geble~
ven zijn, hij gerekend zou worden tot de
Ecole de Paris, en zijn naam nu een
internationale reputatie zou hebben. Maar
hij stierf, vrij onbekend, 22 januari 1942
te Bathampton. De belangstelling voor
zijn kunst is nog vrij beperkt. Zo staat,
honderd jaren na zijn geboorte, zijn roem
wellicht bij een pril begin. Hij heeft zijn
roem werkelijk niet overleefd.
Dr. C. de Groot S.J.

Een nieuwe bundel van Reninca
Tien jaren zijn voorbijgegaan sinds
Reninca's vorige bundel Adem der aarde
verscheen. Thans groepeert zij in een
nieuwe cyclus 1 zevenenveertig gedichten rond een drievoudig thema: „aan de
)

1)
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Weg, aan de Waarheid, aan het Leven",
eigenlijk slechts één fundamenteel thema:
het doodsheimwee dat openbloeit in het
leven, de eeuwigheid die geanticipeerd
wordt in het pelgrimsbestaan. Gemaks~
halve kan men het thema wel zo aangeven, maar het ligt ongetwijfeld in de be~
doeling van de dichteres om van dit heimwee geen gemoedsbelijdenis te maken. In
feite wordt hier een grondige omvorming
der menselijke persoonlijkheid beschreven:
het Godsbewustzijn verdringt het menselijk bewustzijn zodanig dat het de leiding
neemt in ons menselijk denken, voelen en
handelen.
Haast alle gedichten bestaan uit drie
strofen. Niet alleen binnen elk gedicht afzonderlijk, maar ook in de hele bundel
wordt de drieheid teruggebracht tot eenheid. Deze ternaire structuur van Beschavingen doet terugdenken aan de veelal
over het hoofd geziene opbouw van
Adem der aarde: daar wilde de overwen
gend zevenregelige strofe een expressieve
weergave zijn van Gods Geest, die met
zijn zeven gaven in de mensen werkzaam
is. Formeel reeds is Beschavingen dus
cyclisch opgebouwd, maar cyclisch is
vooral het hoofdthema.
In het titelgedicht worden de menselijke
beschavingen „toverzichten uit al wat het
oceaanhart ervaart" genoemd: zij zijn
slechts spiegelbeelden van de diepste
menselijke ervaringen. En het hoort tot
de natuurwettelijke ontwikkeling van al
het menselijke dat én spiegel én beeld aan
scherven gegooid, verpulverd worden,
„vermalen tot een oervlak strand ... .
Want Hij die is schrijft enkel in het
zand". Alles vergaat om open te bloeien
in leven. Het derde deel van de bundel,
„Aan het Leven", besluit met drie gedichten „Aan mijn Moeder", waarvan I
en II tot de beste uit het boek behoren.
De eenheid tussen moeder en kind blijkt
groter te zijn op het ogenblik van de
dood ^-- die ultieme geboorte — dan bij
de eerste geboorte. ,,;Steeds staar ik U na,
verdwijning, verschijning". Precies in zijn
dodelijk verdwijnen verschijnt een mens
plotseling in zijn ware gestalte voor de
ogen van de geest. Of liever: na een dodelijk verdwijnen uit de eigen natuur ver~

Beschavingen wij rapen u als schelpen. -- Lannoo, Tielt-Den Haag, 1960, 64 pp., Fr. 70.
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schijnt de mens in de Goddelijke natuur,
waarin hij meer dan ooit tot zichzelf
komt: „Hoe zwelt uw ziel uit haar lijden
gelicht". Zijn verdwijning is een verschijning. Niet alleen de beschavingen, maar
ook de mensen bloeien open in de dood.
Daar „gingt Gij verrukkelijk en vol luister 1 voor uw kind open, o kristallen
grot".
De hele bundel is in zekere zin niets
anders dan een verklaring van dit geheimvol samengaan van dood en leven.
Geleidelijk wordt onthuld hoe deze eenheid, over de dood heen, mogelijk is. Zij
veronderstelt a.h.w. een tussenpersoon of
beter nog een middelpunt, waarop ieder
mens wezenlijk gecentreerd is. De tussenpersoon is Hij, die de Weg, de Waarheid
en het Leven is; het middelpunt is de plurale inwendigheid van de Drie goddelijke
Personen. De tussenpersoon en het middelpunt zijn één.
Eenmaal tot dit inzicht gekomen ervaart de mens hoe brutaal de schijnbare
gemeenschappelijkheid van ons materieel
bestaan ons eigenlijk uiteenrukt en van de
anderen afsluit. Het menselijk bestaan
moet losgeworsteld worden uit de greep
van de beklemmende materialiteit.
De eigenlijke cyclus wordt voorafgegaan door een inleidend gedicht en gevolgd door een slotgedicht. Beide staan
enigszins boven de centrale triptiek en
vatten de hele bundel samen. Hun titels,
„Eenheid" en „Vergoddelijking" spreken
voor zichzelf. In het openingsgedicht, dat
wij hier in zijn geheel overdrukken, wordt
een ontmoeting beschreven:
„Sneeuwwitte boot opdoemend uit de dampen
'S morgens op zee, onwezenlijk verlicht
als een verschijning na bezworen rampen,
sneeuwwitte boot stil op het vergezicht —
Gij en ik en die wolken lang als eeuwen
's morgens op zee zijn van d'oneindigheid;
al volgt de tijd ons als gekrijs van meeuwen,
nooit breekt ons samenzijn want het is wijd —
Want het is liefde tot zichzelf gekomen
'S morgens op zee als een alzijdig lied;
gij en ik en die wolken lijken dromen,
maar alle zijn is hier — en elders niet".

Eens heeft Reninca in een voordracht het
Evangelie vergeleken met een boot die
het water verlicht: „Wij zullen niet an-

ders kunnen dan dat licht van die boot
over dat water volgen en weten dat de
grote Veerman in die boot woont, en dat
het licht van die boot het licht van Zijn
ogen is, dat door onze ogen op het water
schijnt" (Voordracht te Michelbeke,
1958) . Zonder deze tekst nu te willen gebruiken als een sleutel, die rechtstreeks de
inhoud van dit gedicht zou verklaren, kan
het toch niemand ontgaan dat beide een
zekere verwantschap vertonen. „Gij en
ik" is dan de ervaring welke de dichteres
in de mond van ieder mens wil leggen.
Het „ik " schijnt hier immers een heel rijke
inhoud te hebben gekregen: het is niet
alleen meer de eigen persoon, zelfs al
staat die — zoals reeds in het vroegere
werk — in een kosmische verbondenheid,
maar een in wezen met de anderen geidentificeerde persoon. Het is dermate
representatief voor een hele groep van
mensen, dat het zonder meer die mensen
is. De dialoog van het gedicht speelt zich
af tussen dit „ik" en Hem die hier „Gij"
wordt genoemd, en die in de wereld op
zoek is tot er daaruit een persoon oprijst.
Wanneer wij dit gedicht als een uitno
diging tot ontmoeting verstaan, wanneer
wij ook de hele bundel meebeleven, vormt
het slotgedicht, „Vergoddelijking", er de
bekroning van. Het beschrijft de uiteindelijke toestand van een wereld die tot zichzelf terug is gekeerd, niet langer een wan~
ordelijke spanning tussen materie en geest,
maar een rustige harmonie. Zoals de aar..
de bij het strand haar „uitgestreken voorhoofd" door de zee heeft laten effenen,
zo werd ik „tot oerzelfheid vermalen, 1
tot in de dood doordrenkt met eeuwigheid", Dit is de uiteindelijke vrijgeving
van de menselijke natuur aan de Godde-^
lijke, het baden van de ziel in haar natuurlijk Element: God. Het is God-geborr
genheid.
Tien jaren zijn verlopen sinds de vorige
bundel. Dan rijst natuurlijk de vraag: is
er verschil met vroeger, is er ontwikke-ling? Wat men bij Reninca reeds toen geprezen heeft, is de diepte en de rijkdom
van haar intuitie 2 ) . Uiteraard bevat een
intuïtie altijd meer dan wat het momen-

2) Cfr. b.v. A. Westerlinck, Overtuigend werk van Reninca in Dietsche Warande en Belfort, 1951,

pp. 173-180.
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teel bewustzijn kan verwerken. Vanzelf is
er dus plaats voor een groeiende bewustwording. Bij het tiende gedicht van Een
lied der mensheid luidde de aanhef: „De
eerste rozen bloeien op de graven 1 der
oude wereld in de lentewind". De verwantschap met de thematiek van de nieuwe bundel ligt voor de hand. Maar de
vroegere intuïtie wordt nu in Beschavin-gen structureel uitgebouwd. Ten onrechte
zou deze constatering verstaan worden
als een vooropgezette bedoeling om met
het structurele en alleen daarmee een zekere eenheid in deze dichtbundel te brengen. Dat er een organische eenheid bestaat is meer te wijten aan de ontstaanswijze dan aan een later opgedrongen
structuur. M.a.w. het gaat hier niet om
een rationele bewustwording of uitwerking van een intuïtie, maar wel om de
weergave van een ervaring, die zelf één
is. Een rijker geworden inwendigheid, een
verdieping op grond van levenservaring
noemen wij daarom ook de belangrijkste
vooruitgang.
En daarmee komen wij op een gebied
waar de meningen over de kwaliteit van
deze bundel ongetwijfeld uiteen zullen
lopen. In de eerste plaats worden wij getroffen door de soberheid in de structuur
van de afzonderlijke gedichten. Anderen
zullen hier misschien van strengheid of
monotonie spreken. Aan de variëteit in
de strofenbouw, die in Adem der aarde
zo opviel, wordt hier verzaakt, en wellicht is dit te interpreteren als een teken
van diepere rust en inwendigheid. Ook
binnen het vers en de strofe vinden wij
minder dan vroeger de heftige, onregelmatige stuwing van een vitaal ritme.
Zelfs de breking van het vers door antimetrie (hoe veelvuldig die hier ook nog
voorkomt) schijnt niet meer in functie
van die ritmische stuwkracht te staan,
maar een teken in het vers te zijn van de
ontoereikendheid der menselijke uitdruk~
kingsmogelijkheden.
Indien aldus aan de uitwendige verschijning van de ervaring een zekere gestrengheid wordt opgelegd, dan wijkt het
beeldgebruik in enkele opzichten daar
toch wel van af. Een beeld als „het wervelwiel onzer zonden — tartende mug
,
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gendans voor Uw gelaat" drijft de betekenis naar de achtergrond. Hiermede be
doelen wij niet zozeer de neiging tot een
abstracte beeldvorming te laken als wel
de onaangepastheid van sommige beelden.
Deze kritiek slaat echter niet op de hele
bundel. In het gedicht „Omwenteling"
b.v. wordt de tijd vergeleken met een vallend blad. Het woordgebruik van heel het
gedicht is consequent in dezelfde herfstkleur gehouden. En associatief duikt hetzelfde beeld nog even op in het volgende
gedicht, „Gisante".
Het werk van Reninca blijft een teken
van tegenspraak. Het is getuigenispoëzie.
Die aanvaardt men of men verwerpt ze.
Pas daarna komt de literaire kritiek aan
het woord. De kritische lezer, die eerlijk
genoeg is om te bekennen dat hij intuïtief
een zekere sympathie óf antipathie tegenover dit getuigenis ervaart, maar zich op
dit vooroordeel niet wil beroepen om het
werk definitief te aanvaarden of te verwerpen, kan door een eerlijk en vrij onderzoek tot een oprechte waardering,
zelfs tot een diepe bewondering komen.
M. De Wachter S.J.

Edmund Bishop')
Deze biografie is bepaald geen ontspanningslectuur, maar lijkt eerder een in
driedubbele geheimtaal geschreven „opus
magnum". De lezer wordt verondersteld
Downside Abbey te kennen, dient op de
hoogte te zijn van de Engelse kerkelijke
geschiedenis der laatste zeventig jaar en
moet interesse hebben in de ontwikkeling
van de kritisch historische geschiedenis
der katholieke liturgie. Wie in Downside
Abbey met haar mooie kerk is opgevoed,
kan wellicht de min of meer esoterische
geschiedenis volgen van de Engelse benedictijnen, zoals die hier beschreven wordt.
Maar of zelfs zulke lezers al de toesper
lingen begrijpen op en rond historische
figuren die ten tonele worden gevoerd,
schijnt twijfelachtig. Wie het kan, heeft
ongetwijfeld stof tot nadenken.
De betekenis van dit boek ligt echter in
de man wiens merkwaardige persoonlijkheid het schetst en in de grondigheid

1) Nigel Abercrombie, The Life and Work of Edmund Bishop. — Longmans, 1959, XV en 539 pp.
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waarmee het diens omvangrijke wetenschappelijk werk, waarvan nu voor de
eerste maal een zorgvuldige bibliografie
wordt gegeven, catalogiseert en toelicht.
In deze beide opzichten is het boek voor
deskundigen bijzonder waardevol en be-langwekkend voor geïnteresseerden in het
culturele leven der Engelse katholieken
gedurende de periode 1870-1917. De held
van het verhaal is weinig bekend. Zelfs
de „Encyclopaedia Britannica" noemt zijn
naam niet ofschoon hij toch een der
grootste Engelse autodidacten is geweest
en op het door hem gekozen werkterrein
van de geschiedenis der christelijke liturgie een der befaamdste autoriteiten is geworden. Dat een leek zich op dit moeilijke
gebied begeeft, is ver van alledaags. Dat
hij zonder academische opleiding een
baanbreker werd, is zeker uitzonderlijk en
dat hij daarbij van protestantse huize
was, plaatst hem in een speciale catego
rie.
De in 1846 in Totnes geboren Edmund
Bishop deed zijn humaniora in Engeland
en België, werd daarna secretaris van
Thomas Carlyle en was vervolgens Engels rijksambtenaar. Jaarlijks besteedde hij
van zijn niet hoog inkomen een kwart aan
boeken. Zijn functie liet hem tijd tot intensieve studie. Alle wegen leiden naar
Rome en Edmund Bishop werd katholiek
in 1867, mede onder invloed van Acton's
Home and Foreign Review. Dit even vermaarde als helaas kortstondig levende
tijdschrift wakkerde zijn studiezin aan.
Later nam hij zijn pensioen om benedictijn te worden. Het klooster bleek zijn
plaats niet maar bleef hem toch levenslang trekken. Aan Downside Abbey vermaakte hij zijn boeken, zoals hij daar ook
bij de monniken begraven wilde worden,
die een groot deel van zijn opstellen pur
bliceerden in hun Downside Review. Dit
laatste maakte dat zijn werk pas laat de
aandacht trok in Engelse universitaire
kring om dan ook vanwege het bijzondere
gehalte door de Oxford University Press
te worden herdrukt.
Bishop stierf in 1917. Ruim veertig jaar
later verschijnt zijn biografie. Er is dus
tijd voor genomen maar erkend moet wor..
den dat zij door wetenschappelijke bewerking met het beste in dit door Engel-

sen zo talentvol beoefende genre kan
wedijveren. In het openbaar heeft Bishop
geen rol gespeeld. Hij leidde een terugge.
trokken leven dat hij besteedde in de
dienst der wetenschap, vooral ook door
genereuze hulp aan andere werkers. Zijn
voorkeur ging uit naar de liturgie, een
wetenschap die grenst aan de theologie
maar theologisch terrein wilde hij niet betreden. Voor zover anderen dit wel deden
en, niet altijd zonder reden, moeilijkheden
ondervonden, heeft Bishop warm met hen
meegeleefd. Zelf had hij van Newman die
hij schijnbaar minder dan Manning waardeerde, althans de dubbele les geleerd,
zich niet te wagen aan een stof die hij
niet tot de zijne rekende en zijn ziel in
lijdzaamheid te bezitten. Die houding
heeft hem invloed bezorgd en zijn persoonlijke spiritualiteit versterkt.
Bishop's vakkennis maakte hem tot
vriend en levenslange medewerker van de
benedictijn Francis Gasquet, de latere
kardinaal, en tot gewaardeerde adviseur
van kardinaal Vaughan, Leo XIII en S.
Pius X. De adviezen van deze leek deden
de schaal doorslaan bij Rome's beslissing
over de Anglikaanse wijdingen, beslissing
die van Anglikaanse zijde werd uitgelokt
ondanks Bishop's waarschuwing de zaak
niet te forceren. Zijn adviezen oefenden
aanzienlijke invloed uit op de hervorming
van het Engelse en het Romeinse brevier,
alsook op de reorganisatie der benedictijn
nen. Hij was bekend aan Mgr. Ratti, later
Paus Pius XI en aan de geleerde kardi
naal Mercati. Dat Bishop de houding van
Pius X tegenover Frankrijk gaarne milder
had gezien, is begrijpelijk maar dat de
biograaf de indruk schijnt te wekken alsof
Paus Pius en niet de toenmalige Franse
regering op een breuk aanstuurde, is
evenmin duidelijk als de oordelen die zo
nu en dan geveld worden over personen
en instellingen. De vraag komt op welk
verschil het in zijn mening over de Jezuïeten zou hebben gemaakt zo Bishop in
plaats van de Anglo-lerse George Tyrrell
zijn echt Engelse tijdgenoot Gerard Hopkins en diens werk had gekend.
De geleerde biograaf neemt elke aantekening van Bishop ernstig, hoewel zij niet
zelden duidelijk het stempel dragen van
persoonlijke sensitiviteit van een man die

BOEKBESPREKING
door Chapman van de Oxford University
Press in een zakelijk rapport juist schijnt
gekenschetst met de woorden: „Learned
papist, .... A very touchy person". Wat
treft, is Bishop's diep persoonlijk geloof.
In dit opzicht doet de Engelse leek aan
Acton en von Hugel denken. Zijn blijkbaar niet gemakkelijke natuur heeft ook
deze in isolement levende geleerde tot een
hoogte gebracht, die eerbied afdwingt.
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Achter een bundel IJslandse documenten
in zijn nalatenschap vond men de woorden: „Gods wil geschiede. Zijn wil zij geprezen door dankbare harten, hier en
hiernamaals, immer en altijd. Amen. E. B.
1l-X-'16. ~ 3.20 v.m.". Enige maanden
later overleed de man aan wiens nagedachtenis terecht een blijvend monument
is opgericht met deze massieve biografie.
P. Kasteel

Boekbespreking
GODSDIENST
KRAEMER, Dr. H., Waarom nu juist
het christendom? ^- G. F. Callenbach
N.V., Nijkerk, 1960, 116 pp., geb. f 7.90.
Hoe verhoudt zich het christendom tot de
andere godsdiensten? Deze vraag verwacht vandaag meer dan ooit een antwoord, nu de ontsluiting der gehele wereld ons zeer concreet met de „andere"
godsdiensten en haar invloed confronteert.
Inzake het uitgangspunt om te komen tot
een antwoord op onze vraag stelt schr.
het volgende: met behoud van alle eerbied en waardering voor de objectiefwetenschappelijke bestudering der godsdiensten moet toch gezegd worden, dat
een waarheids- en waardebepaling wezenlijk moet uitgaan van een duidelijke
overtuiging; die voor ons, christenen, geen
andere kan zijn dan het geloof in de persoon van Christus, in wie als zichtbare
zelfmededeling Gods de waarheid geopenbaard is. Met deze maatstaf gemeten moeten de „andere" godsdiensten in haar
diepste wezen als dwalingen gekarakteriseerd worden, omdat zij alle min of meer
duidelijk godsdiensten van zelfrechtvaardiging en zelfverlossing zijn. Dit neemt
niet weg, dat deze godsdiensten tevens
even wezenlijk „voetdrukken Gods" en
heenwijzingen naar Christus inhouden en
de beleving ervan vaak duidelijk „een
hunkeren naar God, door de H. Geest gewerkt" vertoont (p. 105). Daarom moet
uiteindelijk op onze vraag geantwoord
worden, dat het christendom de „beste"
godsdienst is omdat het Evangelie er te
horen is, niet omdat alles in de beleving
ervan zo „best" is (p. 106) . Dit antwoord
wint nog aan waarde, omdat schr. bij uit~

stek competent is in deze materie. Prof.
Kraemer is een overtuigd christen van
reformatorische huize, die een groot deel
van zijn leven besteed heeft aan de bestudering der godsdiensten uit hun eigen
bronnen en uit de omvangrijke wetenschappelijke literatuur, die daarover verschenen is; bovendien heeft hij de beleving ervan van zeer nabij kunnen observeren op zijn vele studiereizen. Men zal
dit boekje dan ook met steeds groeiende
belangstelling en instemming lezen. Een
bezwaar: schr. weet niet goed raad met
het „menselijke" in het christendom. Vermoedelijk vanuit zijn reformatorische instelling. Het bezonken oordeel van schr.
maakt echter o.i. de eindconclusie alleszins aanvaardbaar. S. Trooster
„Waar gaat het om", Hervormingsnummer 1960 van de Protestant onder redacr
tie van leden van verschillende protestantse Kerken. — Protestants Centrum,
Prins Hendriklaan 10a, Utrecht, 52 pp.,
f 1.25.
Dit nummer van de Protestant, als brochure verkrijgbaar, wil een verantwoorde
bijdrage zijn tot geestelijke versteviging in
de confrontatie met de R.K. Kerk. Het is
bedoeld ter overweging en als stof voor
gesprek-centra van protestanten; tevens
om het uit te reiken aan hen die een gemengd huwelijk willen aangaan of gemengd gehuwd zijn. De redactie heeft
zich ernstig toegelegd om de katholieke
leer goed en zelfs zo genuanceerd mogelijk weer te geven. Waar men te kort geschoten is, valt nog niet te twijfelen aan
de oprechte wil. Natuurlijk zal men van
katholieke zijde na ieder hoofdstuk enkele
opmerkingen kunnen maken. Alleen
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hoofdstuk 10 over de Kerk valt op enkele
punten in de goedkope betoogtrant, die
even goedkoop te weerleggen is. Deze
brochure is verblijdend omdat door wederzijdse juistere kennis een beter begrip
voor elkaar kan opgebracht worden.
C. Minderop
FRAINE, J. De, Adam et son lignage
(Museum Lessianum. Sect, Biblique, 2) .
~ Desclée de Brouwer, Brugge, 1959,
320 pp., ing. Fr. 180.
De belangstelling welke deze studie van
bijbelse theologie heeft gewekt, moge
reeds alleen hieruit blijken dat ze opgenomen werd onder de beste 50 werken die
in 1959 in het Frans taalgebied verschenen. Ze is gewijd aan de in de bijbelse
gedachte o.i. centrale categorie van de
„corporatieve persoonlijkheid", om het
woord van de anglicaanse exegeet Wheeler Robinson te hernemen die er het eerst,
in 1936, de aandacht op vestigde. De bijbelse visie op de mens wordt gekenmerkt
door een levendig gevoel voor die dialectische spanning tussen persoon en gemeenschap waarbij, dynamisch gezien, een
markante figuur met de gemeenschap geidentificeerd wordt en de gemeenschap
zich op haar beurt in hem weet samengevat. De twee standpunten zijn steeds samen aanwezig en men doet de teksten on recht aan wanneer men ze eenzijdig individueel of eenzijdig collectief wil interpreteren: de Koning en het volk zijn één, en
eveneens de Dienaar van Jahweh, of de
Zoon des Mensen, en Israël. Adana wordt
bij Paulus als een individu gedacht en
tevens als de hele mensheid. Het probleem van het „ik" der Psalmen ~ die
crux interpretum — is zijn oplossing al
zeer nabij, als men maar wil indachtig
zijn dat beide standpunten, ver van elkander uit te sluiten, elkander integendeel impliceren: in dat „ik" , koning, priester,
markante leek
spreekt, bidt, jubelt,
treurt de hele gemeenschap. Men ziet van
welk belang het besef van die bijbelse
categorie wordt voor een theologie der
zonde en der verlossing: Adam is ook de
hele mensheid, Christus is de hele Kerk.
Hun optreden affecteert de hele gemeenschap die van hen afhangt. Waar het om
de zonde gaat draagt op haar beurt de
hele gemeenschap bij tot de onheilstoer
stand door Adam in het leven geroepen.
En is Christus' invloed op de mensheid
wegens zijn God-zijn van veel ingrijpender aard dan die van welke loutere mens
ook, het blijft toch ook enigszins waar dat
de heiligheid der christenen bijdraagt tot
r--

de volheid van Christus' mystiek Lichaam. In de Mariologie is het patristisch
thema van Maria als Oerbeeld der Kerk
de transpositie in een Griekse categorie
van hetzelfde inzicht: de hele „geredde"
Kerk wordt in Maria samengevat. Dit
weinige moge volstaan om deze gedegen
studie, door een ruime eruditie gestaafd
(men bedenke dat sommige teksten die
misschien op zichzelf genomen minder
duidelijk zijn, een overvloedig licht ontvangen vanuit andere die onbetwistbaar
de stelling van de auteur bewijzen) met
nadruk aan te bevelen aan de ontwikkelde lezer, die de Bijbel en zijn geloof van
naderbij wil leren kennen. R. Leys
Théologie du péché (Bibliothèque de
Théologie, Série II, Théologie Morale,
Vol. VII)
Desclée & Co., Tournai,
1960, 532 pp.
De theologie over de zonde staat heden
ten dage in het brandpunt van de belangstelling, omdat wel duidelijk is geworden,
dat de hedendaagse mens niet meer klaar
komt met de tot nog toe overgeleverde
begrippen in deze. Psychologen, sociologen, medici hebben getracht op dit probleem wat meer licht te werpen. Maar in
laatste instantie betreft het hier een theologisch probleem. Daarom kan een werk,
waarin de fundamenele gedachten uit H.
Schrift en kerkelijke Traditie over dit
onderwerp worden behandeld, als een
uiterst belangrijke stap in de goede richting beschouwd worden. Dit boek bevat
meerdere losse studies door evenzovele
specialisten geschreven. Na een inleidende probleemstelling van Ph. Delaye volgen twee hoofdstukken over de zondetheologie in resp. Oude (A. Gelin P.S.S.)
en Nieuwe Testament (A. Descamps) . J.
Goetz S.J. gaat uitvoerig in op het zonde
besef bij primitieve volkeren. A. Jagu bestudeert het zondebegrip bij de Griekse
filosofen. In een tweede deel wordt dan
ingegaan op enige momenten die tot een
wezensbepaling van de zonde bijdragen;
dit deel doet ons kennismaken met latere
speculaties in de ontwikkeling van het
dogma. Ch. Boyer handelt over het dogma van de erfzonde; M. Huftier bestudeert de leer van Augustinus en Thomas
van Aquino over de actuele zonde, en
over het onderscheid van doodzonde en
dagelijkse zonde. Tenslotte volgen nog
twee verhandelingen over de zondetheologie bij Oosters-Orthodoxen (Vs. Palachovsky) en Protestanten (C. Vogel) .
Uiteraard kan bij een dergelijke opzet niet
vermeden worden, dat de verschillende
. r--
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bijdragen onderling in waarde verschillen.
Als geheel echter moet dit boek als een
waardevolle aanwinst beschouwd worden
voor het opbouwen van een verantwoorde zondetheologie. In zover kan het alleen
maar met de meeste klem ter bestudering
aanbevolen worden. Wij achten ons echter verplicht onze lezers duidelijk te maken, dat het hier gaat over het aandragen
van gespecialiseerde elementen voor een
later te maken synthese. Het is dus geen
lichte lectuur, die hier geboden wordt.
Een volgende band, Pastorale du péché,
is in voorbereiding. S. Trooster
POPAN, Flaviu en Cedomir DRASKOVIC, Orthodoxie heute in Rumánien und
Jugoslawien, religioses Leben und theologische Bewegung. -- Herder, Wien, 1960,
190 pp., D.M. 6.80.
Bij het uitspreken van het woord ,,orthodoxe christenen" zijn we geneigd, alleen
te denken aan de byzantijnse, slavische
kerk en daarbij misschien nog aan enkele
andere afgescheiden kerken in het Oosten. Toch vormen de roemeense en jugoslavische kerken in de orthodoxie twee
belangrijke eenheden, zeer de moeite
waard om er kennis van te nemen. Het is
dan ook een verdienste van beide schrijn
vers, dat zij ons in deze tijd, nu de oecumenische gedachte zo op de voorgrond
gaat leven, een inzicht in die twee kerken
geven. Immers in 1955 telde de roemeense
kerk alleen al 14 miljoen leden met 12.000
priesters en 7000 monniken. De eerste S.
behandelt dan de organisatie van de kerk
van Roemenië, verhouding van kerk en
staat, de intellectuele en godsdienstige
vorming der priesters, het godsdienstige
volksleven, om vervolgens zeer uitvoerig
te spreken over de nieuwe roemeense orthodoxe theologie, die zich meer met
praktische vragen, bijbelse kwesties, godsdienstige-psychologische aangelegenheden
bezig houdt. De verhandeling over de
kerk van Jugoslavie is korter. Men vindt
hier een overzicht over de kerkelijke organisatie, de wet over de rechtskundige
toestand van de kerk, onderwijsinstituten
en tijdschriften. Ook de tweede S. besluit
met een overzicht van de stand van de
orthodoxe theologie. Een zeer verheldef
rend boekje! P. Grootens
CHAUVIN, Remy, Dieu des savants.
Dieu de l'expérience. Préface du R. Père
Riquet. (Collection ,,Siècle et catholicisme") . — Mame, Parijs, 1958, 279 pp.,
NFr. 8, 20.
Terecht luidt de titel van dit waardevolle
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boek God van de wetenschapsmens en
niet God van de wetenschap. De wetenschappelijke kijk immers beperkt zich tot
de observeerbare werkelijkheid van deze
wereld. De wetenschapsmens heeft zijn
eigen mentaliteit welke voortspruit uit het
experimentele karakter van zijn beroep en
een diepe stempel drukt op zijn persoonlijkheid. De vraag welke de befaamde
bioloog zich hier stelt is deze: in welke
mate is het mogelijk het religieuze fenomeen toegankelijk te maken voor de wetenschappelijk georiënteerde mens; is een
dialoog tussen beide mogelijk? De kern
van de godsdienstige houding blijft natuurlijk een kwestie van genade. Schr.
verruimt het begrip der ervaring, doch
blijft trouw aan de experimentele instelling. In een eerste gedeelte verheldert hij
aldus enkele begrippen uit de moraal. In
een tweede deel handelt schr. over de
godsdienst. Waarneming en beschrijving
der religieuze fenomenen zijn niet voldoende; de godsdienst is een beleefd iets.
Vandaar dat het proces der bekering en
de mystieke ervaring nader worden bestur
deerd in de lijn van H. Bergson. Dit boek
is niet als een apologetisch werk bedoeld,
noch als een soort Godsbewijs; hier wordt
een weg aangegeven naar God, welke
voor de wetenschapsmens toegankelijker
is dan theoretische tractaten. Het gaat
dan ook hoofdzakelijk over een psycholor
gische voorbereiding en aanpassing.
Enigszins verwonderlijk vanwege een wetenschapsmens is het feit dat de bekeringsgeschiedenissen zo summier worden
behandeld en dat schr. hier als enige bron
aangeeft, Lelotte, Convertis du XX siècle.
F. Vandenbussche
GENEVOIS, M...A., Entre dans la Joie,
Catéchèses sur l'au-delà. — Ed. Cerf,
Parijs, 1960, 265 pp., ing.
Ingeleid door Kard. Richaux en door Mgr.
Gouyon, biedt de directeur van het „Centre de culture religieuse pour Adultes" te
Bordeaux hier zijn doctrinele voordrachten aan, die een uitzonderlijke bijval genoten hebben. Pakkend en diepgaand
wordt een antwoord gegeven op de vrar
gen over het oordeel na de dood, de onsterfelijkheid van de ziel, het vagevuur,
de predestinatie en de goddelijke uitverkiezing, de hel als gevolg van Gods liefde, de verrijzenis, de hemelse schouwing,
de zaligen, de kinderen die sterven zonder
doopsel en ons contact met het hiernamaals. De bronnen van het dogma, schrift,
traditie en speculatie — vooral dan S.
Thomas ^-- worden door elkaar verwerkt.

502

BOEKBESPREKING

De moedige eerlijkheid van dit boek, b.v.
inzake het éne oordeel, de trouw aan de
traditie en de openheid voor de moderne
problematiek kunnen onze predikatie effectief inspireren: zij zal altijd moeten gebaseerd zijn op het vertrouwen in Gods
liefde.Soms echter stoten we op verrassende uitspraken, die meer zekerheid
voorwenden dan wij voorlopig bezitten,
waar b.v. het vuur van de hel beschreven
wordt als „zeer materieel, alhoewel slechts
analoog met het aardse vuur", terwijl het
vuur van het vagevuur „waarschijnlijk
metaforisch genoemd" wordt; van het verrezen lichaam wordt gezegd dat het ,,min
of meer uit de materiële elementen" van
het aardse zal bestaan, zonder de tekorten
die gevolg zijn van de zonde (wat S.
Thomas bedoelt met unitas secundum numerum in homine, S.c.G. IV, 81, 4 kan dit
vrij waarschijnlijk niet staven) ; het her
melse bestaan moeten wij ons „voorstellen
als het meest volmaakte aardse bestaan";
ook het lot van de ongedoopte kinderen
wordt o.i. al te juridisch beschouwd. Deze enkele bemerkingen beogen evenwel
niet het boek zijn waarde te ontnemen
onder de goede boeken over dit onderwerp, die dan toch al niet talrijk zijn.
H. Leuridan
BOUYER , Louis, Woord, Kerk en Sacramenten in het Protestantisme en het
Katholicisme (Ecclesia) . -- Desclee de
Brouwer, Brugge, 1960, 108 pp., Fr. 69.
Prof. L. Bouyer, bekeerd Protestant en nu
katholiek theoloog te Parijs, had de grondgedachte van dit boekje reeds uiteengezet
in zijn opzienbarend werk Du Protestan~
tisme à l'Eglise. Weinig katholieken waren zo goed voorbereid als hij om met

kennis van zaken en een scherp theologisch inzicht het specifiek standpunt aan
te geven van protestanten en katholieken
aangaande drie fundamentele realiteiten
die hen scheiden: het woord Gods, de
Kerk en de sacramenten. Wat vooral
treft is het zeer constructieve van deze
uiteenzetting: i.p.v. op steriele wijze de
nadruk te leggen op de verschillen tussen
beide opvattingen, toont B. eerder aan
hoe de grondstelling van het protestantisme, de gratuïteit van het heil en de rechtvaardiging door het geloof, volkomen
traditioneel en katholiek was, evenzo de
leer over de scheppende kracht van Gods
woord. Eerst een latere verstarring heeft
de Protestanten er toe gebracht de Bijbel
te opponeren aan de levende traditie van
de Kerk. Voor de protestantse leer over
Kerk en sacramenten kan iets dergelijks

gezegd worden. Dit boekje is een uitstekende inleiding tot een echt oecumenisch
gesprek: het leert ons het positieve en
waardevolle zien bij de Protestanten; tevens opent het ons de ogen voor de misbruiken en afwijkingen in ons eigen kar
tholiek leven, die vroeger aanleiding werden tot de Hervorming en nu nog aan
vele Protestanten een verkeerde opvatting
verschaffen over de katholieke leer. Aan
theologiestudenten en priesters wordt dit
boek warm aanbevolen; men vindt er de
essentiële elementen voor een theologie
van het Woord Gods, waarvan de noodzaak aan katholieke zijde tegenwoordig
zo dringend gevoeld wordt.
I. de la Potterie
PAULIN, Antoine, Saint Cyrille de Jérusalem, catéchète (Lex Orandi, 29) . r
Edit. du Cerf, Parijs, 1959, 256 pp., ing.
NFr. 10,80.

De vernieuwing der catechese is een
uiterst actuele aangelegenheid. Ze kan
zich niet beter inspireren dan op de mees^terlijke voorbeelden welke wij bewaard
hebben uit de vroege traditie der Kerk.
Naast Augustinus, in zijn De catechizandis rudibus en tal van zijn preken, o.a. De
symbolo, blijft Cyrillus van Jeruzalem,
meer dan enig andere, de grootmeester
der „christelijke inwijding". De onderhavige studie situeert uitstekend zijn Catechesen in de geschiedenis van het dogma
en van de liturgie en ontleedt zorgvuldig
de inhoud ervan, die bepaald wordt door
de Heilsgeschiedenis, berekend op een
vitale assimilatie en medegedeeld in functie van de liturgische viering. Die Catechesen zijn meteen een voorbeeld van
aanpassing aan het bevattingsvermogen
van een nogal gemengd gehoor zonder
dat daarom afbreuk wordt gedaan aan de
verhevenheid van de te verkondigen
boodschap, verhevenheid welke een passende uitdrukking vindt in een tevens
eenvoudige en voorname stijl. Jammer dat
er noch in het Nederlands noch in het
Frans enige vertaling van Cyrillus' Catechesen voorhanden is: de vele citaten
welke het werk van P. Paulin bevat,
kunnen al enig idee geven van die, naar
het woord van de anglikaanse patroloog
F. L. Cross, „splendid addressies".
R. Leys
COMBLIN, Joseph, Théologie de la paix.
(Principes) . - Edit. Universitaires, Parijs Brussel, 1960, 336 pp., ing. Fr. 240.
De echte en laatste oplossing van het
probleem van de vrede ligt niet in de po-
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litiek of de diplomatie, doch in de theologie en de openbaring: de enige duurzame
vrede is de christelijke vrede. Daarom
heeft C. hier een systematisch en grondig
onderzoek willen instellen naar de voorwaarden van de vrede volgens de Bijbel.
Reeds uit het O.T. blijkt dat de vrede
essentieel een goddelijke gave is, een gevolg van de komst van het Rijk; de vrede
kan alleen maar komen door de bemiddeling van het volk Gods; het middel hiertoe zal zijn, niet het geweld, doch het
woord, het lijden, de gesteltenissen van
de „arme". Het N.T. werkt dat verder
uit: de vrede is enkel mogelijk wanneer
de mens zichzelf vernieuwt, door niet al
zijn rechten op te eisen, door te leven in
nederigheid en vergevensgezindheid. De
grote hinderpaal voor de vrede is de zonde; de grote voorwaarde voor de vrede is
dus de verzoening met God. Die boodschap der Openbaring heeft niet enkel
iets te betekenen voor de individuele
mens, doch ook voor de volken, voor heel
de mensenfamilie: het christendom draagt
iets bij tot de vrede onder de mensen,
door in de wereld een nieuw mensentype
te brengen. Misschien is dit boek te wijdlopig geschreven. Toch is het een uitster
kende en in vele opzichten originele synthese van de bijbeltheologie van de vrede
en van de spiritualiteit die besloten ligt in
de zaligheid van de vreedzamen.
I. de la Potterie
IRENEIS, De la plénitude de Dieu, uitg.
R. Poelman (Bible et Vie Chrétienne) .
— Casterman, Doornik; Edit. de Mared
sous, 1959, 112 pp., ing. Fr. 48.
Dit mag een kostbaar boekje heten. De
theologische gedachten van de oude bisschop van Lyon uit de 2de eeuw is voor
de leek bijna ontoegankelijk: vertalingen
zijn niet voorhanden, buiten de Franse,
door P. Sagnard, van het IIIe Boek Adversus Haereses. Haar heerlijke bijbelstheologische perspectieven liggen verwen
ven met lange uiteenzettingen van en polemieken tegen de abstruse systemen van
de antieke gnose. We bezitten de oorspronkelijk in het Grieks gestelde tekst
slechts in een oude, slaafse (en daardoor
van wetenschappelijk standpunt uit zeer
kostbare) Latijnse vertaling die voor klassiek gevormden ongenietbaar is. Uit die
ondanks dit alles toch zo rijke mijn wordt
hier een keuze gedaan van de religieus
meest frappante teksten in een uiterst
keurige vertaling, volgens het schema van
de Heilsgeschiedenis (van schepping over
verlossing naar Kerk en verheerlijking),
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met enkele sobere, steeds rake aantekeningen en een eveneens beknopte inleiding
waarin trefzeker de hoofdkenmerken van
Irenaeus' persoonlijkheid en leer worden
weergegeven. Die uittreksels zijn kort gehouden en daardoor ook uiterst geschikt
voor een meditatieve lectuur. Men kan er
bijbels leren bidden en denken terwijl men
elders zo dikwijls slechts devotieliteratuur
voorgeschoteld krijgt met bijbelsaus overgoten. Dit werkje bewaarheidt opnieuw
het woord van Pascal: „Les choses sont
meilleures en leurs sources". R. Leys
YUTANG, Lin, From Pagan to Chris.
tian. --- Heinemann, London, 1960, 251
pp., 16 sh.
De Chinese geleerde geeft in dit boek
veel meer dan een verslag van zijn geestelijke pelgrimstocht uit het heidendom
naar het christen-zijn (hij is nu lid van de
Presbyteriaanse Kerk in Amerika) . Naast
een groot stuk autobiografie biedt schr.
ook een uiteenzetting in kort bestek van
de voornaamste godsdiensten uit het Verre Oosten. Hetgeen hij hierover schrijft
doet toch een beetje academisch aan, en
de reden hiervan is dat hij vrij wel van
jongs af aan in aanraking is geweest met
het Westen en de Westerse godsdienstige
opvattingen en praktijken, en reeds als
jongeman van twintig naar de Harvard
University ging, en later naar die van
jena en Leipzig. Ofschoon het boek wel
interessant is, bevredigt het toch niet, en
o.i. is de oorzaak hierin gelegen dat het
teveel een uiteenzetting is, te weinig een
confessie. W. Peters
DANIEL-ROPS, L'Eglise des révolutions

1: En face des nouveaux destins (Histoire de l'Eglise du Christ, VI) . r Arth.
Fayard, Parijs, 1960, 1054 pp., NFr. 19.
Dit is een verraderlijk boek: wij bedoelen,
als je eenmaal aan het lezen bent, kun je
moeilijk ophouden en het boek telt duin
zend bladzijden! Dit achtste deel in de
bekende Histoire de l'Eglise du Christ
van de historicus~romancier Daniel-Roes
omvat de periode 1789-1870: van de open
ning van de Staten-Generaal in Parijs,
inzet van de Franse Revolutie, tot het
uitroepen van het dogma van de onfeilr
baarheid van de paus en de inname van
Rome door de troepen van Victor-Ema
nuel in 1870. Een uiterst bewogen tijd,
want op de Franse omwenteling en het
Napoleontisch regime volgt een halve
eeuw van liberale en nationale opstanden
en een steeds prangender sociale kwestie.
Over het sociale katholicisme in Frankrijk
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en Duitsland brengt de auteur heel wat
nieuws, althans voor de niet-specialisten
van deze kwestie. Daniel-Roes is een
meester in het evoceren van een tijdsgeest
en in het ten voeten uit tekenen van een
persoon: niet zonder ontroering leest men
b.v. zijn twintig bladzijden (pp. 366~385)
over het drama van La Mennais, die eerst
zo veel goed deed binnen de Kerk maar
als apostaat is gestorven. Niet alleen het
schitterende schrijverstalent van de aueur
treft, maar ook zijn degelijke informatie.
Slechts een paar fouten wilden wij even
aanstippen: de Jezuïeten in Rusland, na
de opheffing van de Orde in 1773, waren
geen „réfractaires au point de vue canonique" (p. 267) , aangezien in de verscheidene landen de pauselijke opheffingsr
breve slechts rechtsgeldig was wanneer ze
was afgekondigd; daar tsarin Catherina II
verbood ze in haar Poolse gebieden af te
kondigen, bleven de Jezuïeten daar gebonden door hun religieuze geloften. Het
verhaal van het Concilie van het Vaticaan is een tikje vijandig tegenover de
groep concilievaders die de uitroeping
van de pauselijke onfeilbaarheid bestreden; ten onrechte noemt de auteur „Les
Germaniques, hostiles doctrinalement à la
proclamation de l'infaillibilité" (p. 548) ,
want, op een of twee na, namen ze de
onfeilbaarheid aan, maar vonden het inopportuun die te definiëren; verder staat
er dat op de algemene vergadering van
13 juli 1870 „trente-huit" (p. 552) tegen
de definitie stemden, dit moet zijn „quatre..
vingt-huit". Noteren wij nog dat een lang
hoofdstuk gewijd is aan het katholicisme
van Amerika en aan de missies in de andere drie continenten. Een kritische bibliografie berekend op een Frans publiek,
een gedetailleerde tijdtafel en een lange
namenlijst besluiten dit boeiende en leerrijke boek. M. Dierickx
SEMMELROTH, Otto, Maria of Christus, vert. L. Knuvelder (Woord en Beleving) . — Lannoo, Tielt-Den Haag, 1960,
144 pp., ing. Fr. 60, geb. Fr. 85.
Er heerst nog steeds veel misverstand bij
protestanten omtrent de ware zin van de
katholieke Mariaverering en nog steeds
wordt dit misverstand door heel wat on
verantwoorde opvattingen en praktijken
van katholieken in de hand gewerkt.
Voor beiden is dan ook een uiteenzetting
als die van S., welke het beeld van Maria
zuiver en scherp binnen het Christusgeheimenis situeert, weldoend en bevrijdend.
Het is goed dat dit werk vertaald werd.
L. Monden

Testes et priëres pour la pénitence, éd.
Equipe sacerdotale de N..D. de Boulogne.
-- Lethielleux, Parijs, 1960, 113 pp., ing.
N.Fr. 4,50.
Een keuze van tachtig teksten uit de H.
Schrift, de liturgie en de traditie van de
Kerk, met de bedoeling de biechtelingen
afwisseling en geestelijk voedsel aan te
bieden bij het verrichten van hun penitentie, en ze tevens te oriënteren naar het
lezen van de H. Schrift en naar het liturgisch bidden. Enkele exemplaren van het
boekje kunnen bij de biechtstoelen ter beschikking worden gesteld. Daar de uittreksels genummerd werden, kan de biechteling dan gemakkelijk de tekst vinden
die de biechtvader voor de penitentie
aangeeft. Een initiatief dat wellicht navolging verdient. J. De Roeck
MICHONNEAU, G., Pas de vie chrétienne sans communauté (Rencontres, 58).
— Edit. du Cerf, Parijs, 1960, 160 pp.,
ing. NFr. 3,90.
Vijftien jaar na de publikatie van het bekende werk Paroisse, Communauté missionnaire en na de ervaring van het pastoraat in drie parochies deelt de Parijse
zielzorger zijn gerijpte bevindingen mee.
De overtuiging groeide dat geen aposto
laat, ook niet de gespecialiseerde K.A.,
wortel kan schieten zonder het bestaan
van een levende parochiële gemeenschaps-zin. Aan priesters en leken biedt dit gewetensonderzoek materiaal voor gezamenlijke gesprekken en initiatieven.
J. Kerkhofs
Comment réaliser un recensement d'assis-

tance â la messe dominicale? --- Edit.
Fleurus, Parijs, 1960, 128 pp.
Na bijna tien jaar ervaring betreffende de
tellingen van de zondagspraktijk, heeft
een groep der beste Franse specialisten
haar bevindingen verzameld en al de
moeilijkheden en mogelijkheden (met talrijke voorbeelden) bij opzet en uitwerking
van dergelijke onderzoeken in de vorm
van een zeer degelijk handboek gepubliceerd. Uiteraard is deze gids enkel voor
specialisten bestemd. J. Kerkhofs
Chrétien (Le) et la richesse (Orientations, 5). --- Edit. Spes, Parijs, 1960, 60
pp., ing. NFr. 2.
Met de kleine, maar opvallend rijk gedocumenteerde collectie Orientations bedoelt
de studieploeg van de Action Populaire
(Parijs) de beginselen van het Evangelie
en de richtlijnen van de Kerk in actuele
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moeilijke vraagstukken duidelijk voor te
stellen. Ook dit werkje is een gelukkige
synthese van degelijkheid en bevattelijkheid, waar o.m. de belastingplicht en de
morele gedraging inzake beleggingen een
deskundige behandeling krijgen.
J. Kerkhofs
CONGAR, Y., Zo gij mijn getuige zijt,
vert. M. de Wachter (De Christen in de
Tijd, 6) . r Patmos, Antwerpen, 1960,
104 pp., ing. Fr. 45.
Terecht werd dit boekje uit het Frans
vertaald en in de Patmos-reeks opgenomen (zie bespreking in Streven, 12
(1959) , dl. 2, p. 988) . Omwille van zijn
helderheid en degelijkheid verdient het
een plaats in de bibliotheek van elk volwassen lid van de Kerk. De zeer verzorgde vertaling verdient een bijzondere vermelding. J. Kerkhofs
LITERATUUR
RISSEEUW, P. J., Gasten en vreemdelingen. ~ Kok N.V., Kampen, 1960, 247
pp., f 7.90.
P. J. Risseeuw heeft met Gasten en
vreemdelingen — een tweede deel Kinderen en erfgenamen moet nog volgen .een in alle opzichten goede roman geschreven, een Haagse roman van aanvanr
kelijk kleine luiden, die echter allen hoger
op klimmen. Het is een roman van levende, boeiende mensen, wier hart- en polsslag de lezer o.z.t.z. meevoelt en wier lotgevallen met frisse natuurlijkheid beschreven worden. Niet alleen zijn het levende,
bloedwarme mensen die hij opvoert, maar
het strenge, sterk Calvinistisch getinte geloof is levend geworden in Risseeuws ro~
man. De generatie die hij beschrijft leeft
in de eerste decennia dezer eeuw en meerdere van haar leden zijn zo verworteld in
de streng Calvinistische partij en verbon~
den met haar politiek-sociale tendensen,
dat de roman tevens een korte geschiede~
nis dezer partij geworden is. De roman is
zo goed en menskundig geschreven, zo
breed van allure, dat hij volstrekt niet de
indruk van een kringetjes-, een soort
ghetto-roman maakt. De centrale figuur,
moeder Liesbeth, domineert, ondanks haar
beperkingen, het hele boek door en blijft
door haar bezielende vroomheid een lichtbaken voor allen, ook voor wie van haar
levensweg en -richting afdwalen. Een roman die een uitstekend figuur maakt in de
Nederlandse literatuur. J. van Heugten
31
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VRIES, Theun de, Het Motet voor de
Kardinaal. — Querido, Amsterdam, 225
pp., 1960, f 9.50.
Theun de Vries schrijft hier een wat
ouderwets aandoende roman in de trage,
slepende gang van een ik-verhaal. De
„ik" is een lijfeigene, die zijn heer en zijn
vaderland ontvlucht en allerlei avonturen
beleeft als soldaat, tot hij zich — hij heeft
muzikaal-- en zangtalent --- in Milaan bij
Josquin des Près als leerling en zanger
aansluit. Zo belandt hij te Rome, het
Rome van Paus Borgia, en de auteur
schrijft natuurlijk weinig vleiend over de
omgeving van de Sixtijnse zanger. Na een
laatste romantisch en onwaarschijnlijk
avontuur keert deze naar de Nederlanden
terug. Het is een roman zoals Theun de
Vries er meerdere geschreven heeft, Friesdegelijk, een beetje taai, stevig van taal
en structuur, zonder opvallende of briljante eigenschappen. Van religieuze bezieling is niet veel te bemerken, hoewel
de christelijke achtergrond dezer laat-vijftiende-eeuwse mensen toch als vanzelfsprekend aanvaard wordt.
J. van Heugten
WIT, Klaas de, Vissen achter het net. —
Nederlands Boekhuis, Tilburg, 1960, 266
pp., f 9.50.
Klaas de Wit, die een paar jaar geleden
belangstelling wekte met De sleutel is gebroken, publiceert nu een nieuwe roman.
Nog meer dan de eerste getuigt deze roman van een ongewoon talent. Het verhaal. is bijna oververnuftig in elkaar gezet; tijden en plaatsen verspringen telkens
zodat de lezer vaak tijd nodig heeft om
zich te oriënteren. De schrijver graaft
diep in de wonderlijke verweefsels van
het mensenhart en maakt het aannemer
lijk, dat een halfbroer, een Indo, zijn meer
dan aanbeden halfzusje, als zij door een
vriend van hem, een medestudent, verleid
is, in de dood drijft, waarna hij haar voorbeeld volgt. Dit ongewoon gebeuren psychologisch aanvaardbaar te maken getuigt
van een ongewoon kunnen. De conversatie der romanfiguren wordt soms wat onnatuurlijk door haar te grote vlotheid en
gevatheid. Het is een boek, zwaar van
inhoud, een boek van schuld en zwakheid, van ontluistering en wraak, van
meer duisternis dan licht. J. van Heugten
LOCO, Jos van de, Het gevaar. Verhaal.
~ Manteau, Brussel, 1960, 133 pp.,
f5,90.
„Het gevaar", de pas verschenen novelle
van Jos van de Loo, is niet alleen daarom
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een uiterst modern verhaal, dat het zich
afspeelt onder „atoomsplitsers", maar
vooral dat de versmalde, teruggedrongen
en vereenzaamde existentie van de huidige mens hier tastbaar wordt voorgen
steld. In uiterst korte staccato-zinnen als
telex-notities verhaalt de schrijver de
geestelijke en lichamelijke ondergang van
een medewerker en twee gezellen in een
laboratorium, die daar een stralingsbesmetting oplopen en in een ziekenhuis
afgezonderd worden. De een sterft, de
twee anderen vluchten uit het ziekenhuis
in halve verbijstering. J. van Heugten
BORG, Elmar, De magische overzijde.
Roman. — Westland, Merksem, 1960,
302 pp., geb. Fr. 145.
Elmar Borg, de Vlaamse auteur met de
Skandinavische schuilnaam, bezorgt ons
een belangrijk werkstuk. Hij schetst de
bestemming van het gezin Ariën, dat
woont op het landgoed Rivieren: rijke
grondbezitters met een losbandige vader,
een kwetsbare moeder, drie uitstekende
kinderen. Maar alles wordt ondermijnd en
uiteengerukt, niet het minst door vader en
dochter ten Eede; de tragische verwikkelingen volgen elkander op tot bij de on
dergang; maar het persoonlijke offer van
elk der kinderen zet de toestand recht:
dat van Marie-Rose de Claris, dat van
Luc het vermoorde slachtoffer, dat van
Herbert die na moeders dood aan vader
vergiffenis weet te schenken. Zo vindt
deze de magische overzijde van het leven:
de plaats en houding van waar alles zin
krijgt en vrede verbreidt. Deze cultuurroe
man (een genre dat bij ons nauwelijks bestaat) is een belangrijk werkstuk, maar
weinig méér. Kennis, belezenheid, ervaring, onvermoeide toeleg kunnen het creatieve onvermogen niet wegnemen. De personages hebben geen eigen leven. Maar
misschien mist de auteur alleen stielvastheid; en stellig verdienen zijn durf en volharding, tenslotte ook zijn talent, onze
dankbare waardering. Em. Janssen
MEIER, Herbert, Een nacht in september.
Roman. Vert. — H. Nelissen, Bilthoven,
1960, 202 pp., f 8.90.
Deze roman die de nacht beschrijft, waarin een toneelspeler per ongeluk opgesloten wordt in een theater, is te gekunsteld
van compositie en schrijftechniek, te weinig menselijk en doorleefd ook in zijn
psychologie, kortom te bloedeloos om
sterk te boeien. De schrijver is blijkbaar
een cosmopoliet en op de hoogte van het
moderne leven in al zijn verschijningen,

vooral van de minder rooskleurige, doch
dit waarborgt nog geen kunstwerk. Alle
levensvreugde ontbreekt in dit zwarte,
drukkende tafreel. J. van Heugten
MORRIS, Edita, De bloemen van Hiroshima. Vert. — H. Nelissen, Bilthoven,
1960, 164 pp., f 7.90.
Een jonge Japanse vrouw vertelt hier op
alleraardigste wijze — aldus is de fictie
van Edita Morris --- over de dagelijkse
lotgevallen van haar gezin, een allergelukkigst gezin, waarover echter de donkere wolk der Hiroshima-ziekte hangt,
gevolg der atoombom van 1945. Het verhaal begint als een blijde dageraad, doch
eindigt in een donkere avond. De Japanse
„way of life" wordt tastbaar in dit be
koorlijke boekje, dat medelijden wil wekken met de ongelukkige overlevenden der
getroffen stad. J. van Heugten

-

NILIN, Pavel, Kameraad Venka. Vert. r
v. Loghem Slaterus, Arnhem, 1960, 274
pp., f 8.90.
Deze door N. Scheepmaker met zorg uit
het Russisch vertaalde roman speelt in
Siberië, kort na de overwinning der communisten op de „witten". Er heersen nog
vrij chaotische toestanden en resten van
het witte leger houden zich plunderend en
onheil zaaiend op in de taiga. Recherche
en politie trachten orde in de chaos te
brengen en het sovjetbewind te vestigen.
Een van hen is kameraad Venka, een
frisse, moedige en bijzonder flinke jongen,
die, schijnbaar gedwarsboomd in zijn liefde voor een medecommuniste en in zijn
idealen, zelfmoord pleegt. Een — afgezien
van zijn droevig einde ~ frisse, bekoor
lijke roman, zonder propaganda of Marxistische dweperij, een roman van eerlijke,
oprechte menselijkheid. J. van Heugten
FRANKAU, Pamela, Road through the
Woods. -- Heinemann, London, 1960,
252 pp., 16 sh.
Het woud waarvan in de titel van deze
roman sprake is, ligt gehuld in de diepe
schaduwen van de droom, het verloren
geheugen, het heimwee naar het goede
van weleer. Het is niet altijd even gemakkelijk de weg in zulk een woud te volgen: de overgang van heden naar verleden, van realiteit naar droom en fantasie,
van de beslissing nu naar de mijmering
over het voorbije, komt soms wat onverr
wachts; en de bomen doen wat vreemd
en exotisch aan, ofschoon bij scherp toezien ze tot dezelfde familie behoren als
de ietwat vulgaire flash-back en de wat
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elegantere monologue interieur. Toch
heeft deze dromerige fantasie haar eigen
bekoorlijkheid, en is zij ook aanvaardbaar: dit is in niet geringe mate te danken
aan Drunmair, het Ierse dorp waar de
jongen met het verloren geheugen zich op
onverklaarbare wijze bevindt. Geheel geslaagd is de roman echter niet: het is een
bijna onmogelijke opgave om in een roman het probleem van de tijd, van duur
en verloop, op bevredigende wijze te hanteren. W. Peters
DURRELL, L., The Best of Henry Miller. r Heinemann, London, 1960, 397
pp., 30 sh.
Twee jaar geleden werd Henry Miller
gekozen tot lid van The American Institute of Arts and Letters. Zo dit niet een
oordeel inhoudt over de literaire waarde
van zijn romans en essays, dan duidt het
er in alle geval op dat hij als serieus
auteur beschouwd wordt. Tot dan toe
was hij voornamelijk berucht als een artistieke vuilschrijver; verschillende van
zijn boeken mogen het Engelse spraakgebied niet binnen. De grote verdienste van
deze verzameling uittreksels en opstellen,
verzorgd door zijn vriend, de ietwat enig.matische dichter en romanschrijver Law
rence Durreli, is dat de lezer op rustige
wijze wordt voorgelicht omtrent zowel de
auteur als de mens die Miller is, en — dit
hoort er bij — was. Het is een serieus
boek, hetgeen niet alleen blijkt uit de weinig sensationele keuze die Durrell uit het
werk van Miller deed, maar ook uit de
zakelijke toon waarop Miller zelf de gekozen stukken kort inleidt. Er ligt iets
van een apologie over deze uitgave; tegen
lijkertijd klinkt er een dringend verzoek
uit op om au serieux genomen te worden,
omdat het nimmer Miller's bedoeling was
godslasterlijk te zijn, verbitterde iconoclast of voorstander van brutale zedeloosheid. Het boek is een goede inleiding op
een ernstiger waardering van Miller's
werk, en zal hierbij ook goede en nuttige
hulp geven. W. Peters
TEDLOCK, E. W. (Ed.) , Dylan Thomas: The Legend and the Poet. — Heinemann, London, 1960, 283 pp., 25 sh.
Er ligt iets diep tragisch over het leven
van deze begaafde Welshman, een ietwat
zielige mengeling van het dier, de engel,
de clown, en bij de gratie Gods, dichter.
Hij stierf bijna acht jaar geleden, slechts
negen en dertig jaar oud, het slachtoffer
van een traag verlopende zelfmoord, met
als moordwapen voornamelijk de drank.
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Legendevorming vond in ruime mate
plaats, reeds tijdens zijn leven. Na zijn
dood verscheen in Amerika een „zakelijk"
verslag van zijn optreden, zijn drinken,
en zijn sterven aldaar, terwijl zijn eigen
vrouw een afschuwelijk boek schreef,
Left over to Kilt, dat ook als pocketuitgave verscheen. Prof. Tedlock's verzameling van reminiscenties en kritische opstellen, hem toegezonden door vrienden
en bewonderaars van de dichter, is duider
lijk bedoeld om een en ander recht te zetten, en Thomas als mens en als dichter te
geven hetgeen hem toekomt. Het boek bevat een veertigtal bijdragen, ongeveer gelijkelijk verdeeld in opgehaalde herinner
ringen en kritische beoordelingen. Sommige opstellen zijn kort, nog geen twee
bladzijden, andere hebben de lengte van
een essay. Ze zijn geenszins alle voor
dit boek geschreven; enkele van de kriti
sche opstellen dateren reeds uit de jaren
dertig. Het is geen boek van onverdeelde
lof: de critici die Thomas als dichter nauwelijks een plaats kunnen geven in de he dendaagse Engelse literatuur zijn ook aan
het woord. Ook zij die Thomas persoonlijk kenden, gaan niet over tot heiligverklaring, noch verdoezelen ze de zwakke
kant van zijn karakter. Ze mochten echter de engel en de dichter in hem ontmoe.ten; het is begrijpelijk en menselijk dat zij
bij voorkeur hierover schrijven.
W. Peters
BARTHES, Roland, Am Nullpunkt der
Literatur. — Claassen, Hamburg, 1959,
101 pp., D.M. 8.50.
Dit boekje bevat twee essays. Het eerste

draagt dezelfde titel als het boek. S. gaat
uit van de thesis dat de formele karakter
ristieken van de literaire taal een spiegel
zijn van het menselijk bewustzijn. Sedert
1850 lezen wij van die spiegel een gesple_
ten bewustzijn af. Heden ten dage proberen vrij veel auteurs ook de vorm weg te
werken. Die poging noemt S. het nastreven van het nulpunt der literaire taal.
Daar zijn beschouwingen sterk sociaal gekleurd zijn, kan de auteur ook interessante
gedachten opbrengen over de marxistische literatuur. Deze is volgens hem paradoxaal blijven steken in een burgerlijke
schrijftrant. Een oordeel dat wellicht voor
enige nuancering vatbaar is. Het tweede
essay behandelt de Franse auteur RobbeGrillet. S. bewijst overtuigend dat zijn ron
mans nog iets anders zijn dan het imiteren of plagiëren van Balzac en Flaubert,
wat de critici er ook over mogen denken.
M. De Wachter
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TERTZ, Abram, Het proces begint. Vert.
H. Nelissen, Bilthoven, 1960, 194 pp.,
f 8.90.
Het proces begint moet een verhaal zijn
van een Russisch schrijver die kans zag
het manuscript naar het Westen te smokkelen en het daar in vertaling te doen
verschijnen. Is dit „sprunghaft" vertelde,
weinig diepgaande, moeilijk aanvaardbare
en nogal pikante verhaal, dat zogenaamd
de „high society" in Moskou beschrijft
( waar weinig van te merken is) wel zoveel moeite waard? Het is te onbeduidend
en te onwaarschijnlijk. Beter is het tweede verhaal De uil en de Man van Doedintsjef, een mysterieuze, half sprookjesachtige vertelling, die aan dit mengsel van
realisme en geheimzinnigheid een eigenaardige bekoring ontleent.
J. van Heugten
FORT, G. von Le, Het naamloze document (Humanitas-reeks) . .-- Lannoo,
Tielt-Den Haag, 1960, 68 pp., ing. Fr. 25.
Het naamloze document is een oud stuk
uit het familiearchief dat in een bombardement verloren gaat, nadat men het voor
het eerst met belangstelling had gelezen.
Het is het verhaal van een leerling van
Galileï, die zijn geloof verzaakt omdat hij
de door de kerk vernederde waarheid niet
wil prijsgeven, en die daarom resoluut
nog alleen de wetenschap wil volgen. Het
tragische conflict culmineert in een dialoog tussen hem en een bevriende kardinaal die Galilei veroordeelt ofschoon hij
persoonlijk de nieuwe leer aanvaardt. Op
de vraag: kunt u de gedachte verdragen,
dat het geloof door een klaarblijkelijke
onwaarheid gered wordt? komt nooit een
antwoord. Het is een buitengewoon vlot
verhaal geworden, waarin de problematiek van het gegeven als brandend actueel
wordt ervaren. H. Jans
GREENE, Graham, A Burnt-out Case.
— Heinemann, London, 1961, 256 pp.,
16 sh.
In een inleidende brief noemt Greene dit
verhaal een roman, de eerste sinds 1951
toen The End of the A f f air verscheen. In
deze tien jaren schreef hij wat lichtere
lectuur (Loser takes all, The Quiet Amer
rican, Our Man in Havana), worstelde
hij met het probleem van het geloof in
The Living Room en The Potting Shed,
en met het huwelijk in The Complaisant
Lover, --- alle drie geslaagde toneelstukken r, botste fel met vriend en vijand
naar aanleiding van hetgeen hij schreef
bij gelegenheid van een bezoek aan Polen,
aan Vietnam, aan Kenya, enz., en liet

zich nu en dan vol bitterheid uit over degenen die zich voortdurend met zijn prix
vé--zaken als schrijver, getrouwd man en
katholiek bemoeiden: een gesol waar we
hier te lande ook het nodige van mee
maakten. De neerslag van deze tien jaren
vormt de inhoud van deze bittere roman,
waarmede we dus meteen aangeven dat
dit boek uitgesproken autobiografisch is.
Het is dan ook te zeer een document humain dan dat hierover in kort bestek een
billijke kritiek geschreven kan worden.
We zullen daarom later uitvoerig terugkomen op deze roman en de plaats die hij
in het oeuvre van Greene inneemt.
W. Peters
GRASS, Günter, Die Blechtrommel. .Leuchterhand Verlag, Neuwied, 1960,
736 pp., D.M. 24.80.
Er zou haast een roman te schrijven zijn
over de geschiedenis van deze roman.
Begin 1960 werd hij door een jury voorgedragen voor de Rudolf Alexander
Schroder-prijs van de stad Bremen. De
senaat echter, die de prijs moest toekennen, wees de uitspraak van de jury af.
Men vreesde het publiek te shockeren:
„Angst vor der Oeffentlichkeit". Is dit
boek dan zo shocking? Met het onmiskenbaar talent van een groot verteller voert
Grass ons in de vreemde wereld van een
mens die op zijn derde geboortedag be~
slist heeft zijn fysische groei af te breken.
Hij stort zich van de keldertrap om de
volwassenen een verklaring te geven voor
zijn achterlijkheid. De infantiele dwerg
Oskar is nochtans op vele andere gebieden meer dan volwassen. Dertig jaar lang
(1924-1955) heeft hij beurtelings Dantzig,
Düsseldorf en Parijs geobserveerd. Op
zijn onafscheidelijke blikken trommel weet
hij alles, wat hij te zeggen heeft, ook tot
uitdrukking te brengen. De magie van
zijn trommel heerst over zijn omgeving.
Hij wil de volwassenen losmaken van hun
bindingen, omdat zij „gleich nach der
Schopfung Geschopfe ihrer eigenen epo-chemachenden Erfindungen" worden. De
romantechniek van Grass is ook een epochemachende uitvinding, en men vraagt
zich af in hoever de romancier zelf niet
een Geschópf van zijn eigen uitvinding is,
m.a.w. of zijn virtuositeit hem niet te veel
parten speelt. Want in zijn roman is het
materiaal zichtbaar van groter belang dan
de vormgeving. Een meesterwerk of een
kunstwerk durven wij het niet noemen.
Maar wie de hedendaagse roman wil ber
grijpen, kan aan dit werk niet voorbijgaan. M. De Wachter

BOEKBESPREKING
ZELTNER-NEUKOMM, G., Das Wagnis des französischen Gegenwartromans.
Rowohlts deutsche Enzyklopádie,
Hamburg; De Internationale Pers, Ber-chem-Antwerpen, 1960, 169 pp., Fr. 35.
Deze studie is een van de eerste waardevolle pogingen om tot een synthese van
de nieuwste Franse roman te komen. Een
vaste naam hebben deze romans tot nog
toe niet gekregen — men spreekt van le
nouveau roman, de neo-realistische roman, het neo-verisme enz. — maar het
streven en werken van deze kunstenaars
tekent zich steeds duidelijker af. Bezield
door een sterke drang naar absolute zegging proberen zij voor alles de formele
kwaliteiten van de roman te vernieuwen:
techniek en structuur, taalgebruik en
woordkeuze moeten het nieuwe existentieel gevoel en de nieuwe levenservaring,
uitdrukken. Of liever, zij moeten die ervaring niet uitdrukken als mededeling,
maar ze als een directe beleving van de
auteur overdragen op de lezer. S. verklaart deze vernieuwing aan de hand van
auteurs als Malraux, Sartre, Camus, Robbe-Grillet, Butor, Sarraute, Beckett e.a.
Het waagstuk, waarover in de titel, ziet
zij in de a-priori weigering om aan het
grote publiek, en zelfs aan de gemiddelde
lezer, ook maar enige concessie te doen.
M. De Wachter
GRASS, Ginter, Gleisdreieck. — Leuchterhand Verlag, Neuwied, 1960, 112 pp.,
met tekeningen v. d. auteur, D.M. 18,50.
Van Baudelaire heeft men gezegd dat hij
in een glasheldere taal de onbegrijpelijkste
dingen vertelt. Dit heeft Grass dan ten
minste met Baudelaire gemeen. Wat bij
hem misschien het sterkst treft is de verwording van de metafoor. Zijn metaforen
steunen niet meer op een natuurlijke vergelijkbaarheid, want deze wordt opzettelijk geweerd. Hij bewerkt een irreëel samentref fen van twee dingen, die noch
volgens hun natuur noch volgens de logica samenhoren. Een vers als „hundert
helblonde Hymnen 1 dazwischen ein
endlos Lamento" is geen weergave van de

werkelijkheid, maar wil een surrealiteit
oproepen, die zelf slechts zin heeft in en
door de act die haar voortbrengt. De inhoud van die act is de taal zelf. Zij wordt
gedisseceerd in vormelijke en inhoudselementen, zonder dat de inhoud nog kan
onderscheiden worden van de vorm. Ligt
hier misschien de magie van het hedendaagse gedicht? In ieder geval is het duidelijk dat men niet moet vragen naar de
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logische betekenis: de logica is verdwenen. Men moet lezen en herlezen, het gedicht op zich laten inwerken.
M. De Wachter
LODGE, David, The picturegoers. ~
MacGibbon and Kee, London, 1960, 238
pp., 15 sh.
Deze eerste roman van een jonge katholieke auteur houdt bijzonder rijke beloften
in, ook al zijn nu de invloeden op structuur, keuze en behandeling van onderwerp, en zelfs de gebezigde taal, nog wel
duidelijk aanwijsbaar. De structuur doet
onmiddellijk denken aan The Bridge of
San Luis Rey: de hoofdpersonen in deze
roman zijn echter niet betrokken bij een
spoorwegongeluk, maar zijn toevallig naar
dezelfde bioscoop gegaan. Keuze en behandeling van onderwerp doen onwillekeurig denken aan die school van katholieke auteurs die de feitelijke realiteit van
het katholiek zijn in de wereld van vandaag observeren, beschrijven en indirect
becommentariëren. Lodge kiest daarvoor
als achtergrond het kleinmenselijk, burgerlijk milieu van de moderne Suburbia.
Wat de taal betreft, doet de rondborstigheid om de dingen bij hun naam te noemen
weinig origineel aan: we hebben hier de
laatste jaren te veel van gehad. Er zit
door de opzet weinig verhaal in de roman; dit is echter nauwelijks een gemis
omdat de hoofdpersonen markant zijn getekend en de belangstelling van de lezer
gaande houden. We hopen t.g.t. nader op
deze roman in te gaan. W. Peters
FILOSOFIE EN
PSYCHOLOGIE
BERG, Prof. Dr. I. J. M. van den, Inleiding tot het denken van Thomas van
Aquino. --Uitg. Born, Assen-Amsterdam, ( 1958) , 53 pp., ing. f 1.60.
Als nr. 25 in de serie „Hoofdfiguren van
het menselijk denken" verscheen een korte schets van leven en denken van Thomas van Aquino, geput uit een langdurige
vertrouwdheid met een heel bepaalde thomistische voorstelling daarvan. Wij leren
hem kennen als de theoloog, die theologie
en filosofie in hun onderlinge verhouding
scherp wist te onderscheiden; die in zijn
„grootse synthese Aristoteles aanvulde
met platoons-augustijnse gedachten"; voor
wie het contrast van act en potentie als
voltooiing en onvoltooidheid de kernidee
zijner filosofie is geworden. Thomas' visie
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op de mens als levende eenheid, op het
menselijk kennen als abstractie uit het
zintuigelijk gegevene en op het zedelijk
handelen als genormeerd door de nagen
streefde vereniging met het hoogste Goed
completeert het beeld. Wij zouden Thomas liever aan onze tijd voorgesteld zien
vanuit de innerlijke dynamiek van zijn
denken dan door een summiere weergave
van wat als begrippelijke uitdrukking
daarvan ook telkens wordt overstegen.
De aandacht wordt hier te zeer afgeleid
naar een geheel van dikwijls aanvechtbare overtuigingen en theorieën.
Mich. Marlet

wijzen aan de theologie door haar bruikbare begrippen aan de hand te doen. Beide staan tegenover elkaar in dialoog-verhouding. Het boek is met vaart geschre
ven; scherpe waarheden worden er geestig gezegd. Buitengewoon geslaagd zijn de
twee hoofdstukken gewijd aan Bergson,
de zo gewaardeerde leermeester van Gilson zelf. Doch deze hoofdstukken zijn
misschien ook het meest aanvechtbaar.
Schr. meent dat Bergson niet in staat was
over godsdienstige problemen te schrijven
zoals het hoorde, daar hij langs de ervaring (in verruimde zin) God wilde benaderen en niet langs het (natuurlijk en
bovennatuurlijk) geloof. Zoals op menig
andere plaats in zijn boek trekt schr. hier
de scheidingslijn tussen filosofisch-weten~
schappelijk denken en geloof al te onge
nuanceerd. F. Vandenbussche

PARREREN, Dr. C. F. van, Psychologie
van het leren. Verloop en resultaten van
leerprocessen. (Serie Psychologische Mo
nografieën) . ^-- W. de Haan, Zeist; van
Loghum Slaterus, Arnhem, 1960, 251 pp.,
f 8.90.
Een zeer deskundig overzicht over verschillende vormen van leren. Door de uitvoerige uiteenzettingen over belangrijke
experimenten krijgt de lezer een goede
indruk van de wijze, waarop onderzoen
kers op dit terrein te werk zijn gegaan.
De auteur vestigt sterk de aandacht op de
verscheidenheid van wijzen, waarop het
leren plaats vindt, en van de resultaten,
waartoe het leren kan leiden. Hiermee
heeft hij een dienst bewezen aan allen,
die met leren en onderwijzen te maken
hebben, al is de pedagogische en didactische oriëntatie niet uitvoerig behandeld.
J. M. Kijm

ALLERS, Prof. Dr. Rudolf, Bouwen aan
onze persoon. Vert. -- Nederlands Boekhuis, Tilburg, 5de druk, 1960, 292 pp.,
f 7.50.
Onder een andere titel is dit boek reeds
enige malen verschenen. Bouwen aan on
ze persoon heet het thans en dit geeft
precies weer wat de schrijver bedoelt.
Een psycholoog wijst de weg om door
zelfkennis en zelfbezinnig tot realisering,
tot opbouw van eigen wezen en karakter
te komen. P. van Alkemade

GILSON, Etienne, Le philosophe et la
théologie (Collection „Le Signe") . ^-Arthème Fayard, Parijs, 1960, 261 pp.,
NFr. 10.
Dit boek is noch een speculatieve uiteenzetting, noch een geschiedkundig overzicht; wel een persoonlijk getuigenis. Hier
beschrijft Gilson het avontuur van een
jonge Fransman, opgevoed in de katholieke godsdienst, filosofisch gevormd aan
de Sorbonne, die zijn leven lang op zoek
was naar de verhouding tussen het geloof
en de rede. Hij vond een oplossing toen
het te laat was. Misschien kan de oplos~
sing echter anderen helpen in hun zoeken.
Volgens schr. kan de gelovige slechts aan
filosofie doen in het licht van zijn geloof,
d.w.z. het geloof komt wel niet rechtstreeks tussenbeide in het filosofisch denken, doch opent voor het natuurlijk verstand onvermoede diepten, inzonderheid
aangaande het Absolute Wezen. Anderzijds kan de filosofie heel wat dienst be-

DuMont-Dokumente. 1. JANSON, Malerei unserer Welt, 260 pp., 32 klpl., 213
pl., D.M. 8,80. 2. BRION, Marcel, Geschichte der abstrakten Kunst, 300 pp., 16
klpl., 80 pl., D.M. 8,80. 3. KLEE, Paul,
Tagebiicher, 430 pp., 52 ill., D.M. 11,80.
4. WOOLLEY, Leonard, AusgrabungenLebendige Geschichte, 240 pp., 210 pl.,
D.M. 9,80. 5. JAMES, Edwin Oliver,
Réligionen der Vorzeit, 256 pp., 42 pl.,
D.M. 9, 80. 6. BAUMEISTER, Willi, Das
Unbekannte in der Kunst, 218 pp., 106
ill., D.M. 9,80. — Verlag DuMont Schauberg, Keulen, 1960.
De nieuwe DuMont-Dokumente imponeren zich van meetaf aan — en bewust —
als een verzameling wezenlijke werken op
het gebied van kunst, geestesleven, literar
tuur en politiek. Deze verzameling omvat
drie reeksen: 1. documenten en studies
over de kunstgeschiedenis; 2. teksten en
perspectieven over meer actuele vragen
van het geestesleven en vooral van het
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kunstleven; 3. cultuur en geschiedenis.
Deze boeken, in een handig formaat, zijn
verzorgd uitgegeven en fraai geïllustreerd.
Zij vormen als het ware een tussentype
tussen de kostbare, haast bibliofiele, uitgaven die wij nu van kunstboeken gewoon zijn en de pocketboeken. Buiten de
zes delen die wij hier voorstellen is nog
een indrukwekkende reeks in voorbereiding. Het eerste boek is een heruitgave
van het succesboek van het Amerikaanse
echtpaar Janson onder de iets te veel be
lovende titel Malerei unserer Welt. Onder wereld moeten wij hier dan het Wes-ten verstaan. In zeer vlotte hoofdstukken
wordt een ontwikkelingsschets gegeven
van de rotsschilderingen tot en met de
jongste uitingen van de moderne schilderkunst. Hoe vluchtig alles wordt behandeld, toch kan men van dit boek niet beweren dat het oppervlakkig is geworden.
Met een scherpe zin voor de beperkte mo.gelijkheden van een dergelijke inleiding
weten de auteurs aan de hand van concrete voorbeelden vrij goed de evolutie
van de West-Europese schilderkunst uit
te tekenen. De keuze van de illustraties is
voortreffelijk. Op het overzichtelijke werk
van Brion, gewijd aan de abstracte kunst,
is heel wat aangemerkt geworden en terecht. Toch blijft het waar dat de monografie van Brion op dit ogenblik, zo niet
de beste, dan toch de meest homogene en
meest toegankelijke inleiding is op de abr
stracte kunst, zeker voor wie in die wereld niet thuis is. Brion situeert de abstracte schilderkunst als historisch verschijnsel; duidt haar invloed aan op sculp~
tuur, film en theater; geeft een overzicht
van de jongste stromingen. Over het unieke belang van de dagboeken van Paul
Klee hebben we het vroeger reeds gehad
in Streven. Voor een zeer matige prijs
kan men zich nu de nieuwe uitgave van
dit kostbare boek aanschaffen. Deze uitgave bevat zelfs meer illustraties dan de
originele. Voor de kennis van Klee en
zelfs van de moderne kunst is dit boek
onmisbaar. Het vormt bovendien nog een
poëtisch bericht van hoge waarde. Zeer
boeiend is de levendige geschiedenis van
een achttiental opgravingen zoals alleen
een Leonard Woolley ze weet te vertellen. Hij behandelt o.a. Troia, Mykene, El
Faioum, Knossos, Ur, Mohenjo~Daro, Ras
,Samra .... Een van de voornaamste archeologen van deze eeuw, heeft Woolley
steeds naast zijn wetenschappelijke accuratesse een open oog bewaard voor het
menselijk belang van de ontdekkingen die
hij zelf of zijn collega's deden. De rijke
-

511

illustratie verhoogt de waarde én de levendigheid van dit boek. Spreken over
prehistorische religie is vaak niet veel anders dan hypothesen van hypothesen opstellen. E. O. James echter houdt zich bescheiden bij de gegevens, deelt deze in
het kort mede en duidt de waarschijnlijke
besluiten aan die eruit kunnen afgeleid
worden in verband met het religieuze ber
wustzijn van de prehistorische mens. Hij
geeft op dit gebied een voorbeeld van een
niet te onderschatten wetenschappelijke
eerlijkheid. Wij vinden het alleen wat
jammer dat in dit boek, zoals de overige
zeer goed gepresenteerd en met uitstekende illustraties, een paar slordigheden werden toegelaten zoals spellingsfouten van
eigennamen, de gebrekkige verwijzing
naar de bibliografie, het niet op elkander
afgestemd zijn van tekst en illustraties.
Het essay van Willi Baumeister over het
onbekende in de kunst vormt een uiterst
gewaardeerde aanwinst in de bibliotheek
van de moderne kunst. Dit belangrijke en
te weinig gekende essay, verschenen in
1947, was immers zeer moeilijk toegankelijk geworden. Baumeister schreef het gedurende de laatste oorlogsjaren toen hij
niet meer kon schilderen. Het is een typische uiting van de scherpzinnigheid waarmede onze hedendaagse kunstenaars zelf
hun eigen scheppingsproces volgen en
ontleden. Naast de inleiding van O. Bihalji-Merin bevat dit boek ook nog het
kortere opstel van Baumeister over Cér
zanne en het referaat op de Darmstádter
Gesprche 1950 waar hij zich vinnig
tegen Sedlmayr en Hausenstein inzette.
G. Bekaert
Wallraf - Richartz - Jahrbuch. Westdeut.
sches Jahrbuch für Kunstgeschichte. Bd
XX en XXI. — Verlag DuMont Schauberg, Keulen, 1958, 1959, 312 en 272 pp.,
211 en 174 ill., 4 klpl., geb. D.M. 50.
Zoals men kon verwachten bevatten de
twee Westduitse jaarboeken voor kunstgeschiedenis, aangeboden aan de vrienden
van het Wallraf-Richartz-Museum te
Keulen en nu in een nieuwe verzorging
uitgegeven door DuMont Schauberg,
slechts hoogstaande, wetenschappelijke
bijdragen, waarvan de bespreking eerder
in een vakblad zou thuishoren. Toch kan
ook een kennisname ervan zonder onmiddellijke wetenschappelijke pretenties
uiterst boeiend zijn en wel op de eerste
plaats omdat deze jaarboeken, samengesteld door auteurs van verschillende
kunstdiciplines, ons in een levend contact
brengen met een onderzoeksmethode
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waarvan de sporen in een uitgewerkte
monografie meestal voor een goed deel
zijn uitgewist. Daarnaast krijgen deze stu
dies een bijzonder belang omdat zij op
ontdekkingstocht gaan in nog onverkende
gebieden ofwel geheel nieuwe gezichtspunten openen op meer bekende kunstwerken. Zo is de studie van een Günter
Aust over Entwurf und Ausf uhrung bei
Rubens niet alleen van belang voor een
gespecialiseerd Rubensonderzoek, maar
evenzeer voor de kennis van de periode
waarin Rubens gewerkt heeft als voor het
ontstaan en de groei van elk kunstwerk,
waarvoor nu zo'n scherp interesse bestaat. Dit kan van elke bijdrage in min of
meerder mate herhaald worden, want
haast alle grijpen zij over hun onderwerp
heen. Het is een duidelijk teken dat de
onderzoeksmethoden zelf aan het evolueren zijn. Wij vermelden hier alleen uit
Band XX: de studie van Meyer-Barkhausen over Die frühmittelalterlichen Vorr
bauten am Atrium von Alt-St. Peter in
Rom in verband met gelijksoortige gebour
wencomplexen uit de hoge Middeleeuwen;
de studie van H. Schnitzler, een van de
uitgevers van deze jaarboeken, over een
ivoor uit Metz; die van G. Jedlicka over
de zelfportretten van Munch. Band XXI
bevat het eerste deel van een voor de
kennis van de Karolingische miniatuur belangrijke studie van H. Schade over de
Bijbel van St.-Paulus-buiten-de-Muren te
Rome, en een ander gedetailleerd opstel
van P. Pieper over het Getijdenboek van
de Bartolomeus-meester. Belangrijk is verder nog in dit deel de uitvoerige studie
van H. M. Rotermund over ongeïdentificeerde of misbegrepen bijbeltekeningen
van Rembrandt en de nota van H. Wille
over de schetsen van H. von Marées voor
zijn fresco's te Napels. Alle bijdragen zijn
rijk geïllustreerd. Beide delen sluiten af
met museumberichten en enkele uitvoerige
boekbesprekingen. S. Heester
HAFTMANN, Werner, Ernst Wilhelm
Nay. — Verlag DuMont Schauberg,
1960, 284 pp., 26 klpl., 95 pl., geb. D.M.
60.—.
Werner Haftmann, aan wie we reeds een
standaardwerk over de moderne schilderkunst en een paar merkwaardige monografieën over Klee en Nolde te danken
hebben (die wij vroeger in Streven mochten bespreken) , zet nu zijn boeiende dialoog met de moderne schilderkunst verder
in deze monografie over Wilhelm Nay,
die de uitgever DuMont Schauberg hem
toevertrouwde. De auteur kent de kunsten

naar van nabij. Toch onthoudt hij van
het biografische detail slechts het hoogst
nodige en dan nog in zover dit hem verder helpt bij zijn systematische en diepgaande fenomenologische analyse van het
schilderwerk van Nay. Van deze schilder
kennen wij veelal slechts het werk der
laatste jaren, dat hem naam gaf over de
gehele wereld. Haftmann echter ontleedt
dit consequente oeuvre in zijn groei, die
wij kunnen beschouwen als een schilderij
van Nay zelf, als een „Wellenblech": een
vlak dat leeft in een slingerende beweging
van hoogten en laagten, maar dat vlak
blijft. Zo is Nay langs een niet altijd
rechte, soms zeer moeilijke en eenzame
weg gegaan naar zijn doel dat hij bevrijd
ontdekte in zijn hymnische werken die
sinds de jaren 50 een vast begrip zijn geworden in de moderne schilderkunst. Geholpen door Nay's eigen kritische bekentenissen heeft Haftmann van deze artistieke ontwikkeling een meesterlijke ontleding gegeven. Zij is wel niet altijd gemakkelijk te volgen, gedeeltelijk door het
haast onvermijdelijk zwevende van de be.
grippen die plastiek willen vertalen, gedeeltelijk door het feit dat de analyse binnen het plastische werk zelf verloopt,
waarvan zij een zekere initiële intuïtie
veronderstelt. De betrekkelijke ontoeganr
kelijkheid is echter niets anders dan de tol
die men te betalen heeft voor de ernst
waarmede deze monografie werd gemaakt.
Door de schittering van de kleurplaten en
de typografische verzorging van het geheel is dit boek in alle opzichten merkwaardig geworden. G. Bekaert
DOERNBERG, Erwin, The Life and
Symphonies of Anton Bruckner. '-- Barrie
and Rockliff, Londen, 1960, 248 pp., sh.
42.
Tot hiertoe was er in Engeland slechts
één studie verschenen over Bruckner en
die vormde dan nog een deel van een
boek dat mede aan Mahler was gewijd.
Een meer uitgebreide monografie was dus
zeker op haar plaats. De studie van E.
Doernberg geeft echter geen voldoening.
Het eerste deel, waarin de persoon en de
muziek van Bruckner „gesitueerd" worden, is nog het beste. Het tweede, dat gewijd is aan het leven van de componist,
is wel heel gedetailleerd maar niet bijzonder aantrekkelijk. En het derde deel,
waarin de Symfonieën ontleed worden,
valt al te duidelijk tussen twee stoelen:
veel te gedetailleerd voor de liefhebber en
niet grondig genoeg voor de kenner. Nuttig zijn echter de vele feitelijke gegevens,
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die hier in verzameld worden. (Eén fout
dient te worden gecorrigeerd: het Ave
Maria van 1882 werd oorspronkelijk voor
contralto en harmonium geschreven, niet
voor orgel, p. 227) .
A. Grammens-Sandoz
ECK, Werner, Musik-Wort-Bild. — Lanr
gen-1Vl ller-Verlag, München, 1960, 314
pp., geïll.
Wegner Eck is een der meest originele
musici van het huidige Duitsland. Daarbij
is hij een uitstekend literator en een begaafde tekenaar. Weinig wordt in dit
boek over de techniek van zijn toonkunst
verteld. Bij een nader toezien openbaart
dit zwijgen reeds een belangrijk aspect
van Ecks esthetica: de techniek is er om
de muzikale beleving en uitdrukking en
„wer es aufnimmt, braucht nicht zu verstehen, wie es gemacht ist. Er besitzt es
ohnehin, und er versteht, was es ausdrückt". De tekst van acht zijner opera's,
zangstukken en balletten, waaronder
Furchtlosigkeit und Wohltuollen en Irische Legende geven ons een beeld van de
literator en de dramaturg. Ook hier klinkt
een nieuw geluid. Tegen het grondig pesr
simisme en verloren-zijn van deze eeuw
stelt hij het geloof in de uiteindelijke zege
van het goede en het gave. Een zevental
tekeningen, die doen denken aan Klee en
Chagall, verluchten het boek. Wegner
Eck is vooral een operacomponist. In zijn
Betrachtungen und Gedanken vindt men
hieromtrent belangrijke studies. De literator komt er ook het best tot zijn recht.
Humor, verontwaardiging, bittere spot en
begrijpend medeleven staan de objectivi-

teit van zijn oordeel nooit in de weg. De.ze bladzijden zijn voor de muziekliefheb
ber de beste inleiding tot zijn werk. Hij
zal er in ontdekken Ecks voorliefde voor
Mozart, zijn universaliteit en breed humar
nisme, zijn vrij ademen vooral buiten de
verengende Duitse Godenschemering en
Ondergang van het Avondland.
A. Vandenbunder
LOHSE, Bernd en BUSCH, Harald, Kleinodien, — Umschau-Verlag, Frankfurt,
256 pp., 230 pl., 12 klpl.
De titel van dit boek heeft iets misleidends. De mooie verzameling platen is
wel voor een goed deel gewijd aan kleinere en grotere kunstwerken, sieraden,
miniaturen, reliekschrijnen, gebrandschilr
derde ramen, schilderijen, beelden, die
men eventueel nog als kleinodiën zou
kunnen aanzien. Maar zij bevat toch ook
heel wat opnamen van gebouwen. De
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naam kleinodiën moet men dan ook zeer
algemeen opvatten als wat zich aan
schoons in de „Schatzkammer Deutsch-lands" bevindt, zich daarbij niet beperkend tot de Duitse kunst, maar daarbij
ook de internationale rijkdom van de musea betrekkend. Men kan zich voorstellen
dat dit een haast onmogelijke opzet is. De
uitgevers waren zich van dit bezwaar terdege bewust en delen dit de lezer ook mede. Maar zij zijn zo bedreven in het samenstellen van zinvolle en verantwoorde
beeld-anthologieën, dat zij ons gauw de
onontkoombare beperktheid van het opzet doen vergeten om geheel te laten opgaan in de schoonheid van elk afzonderlijk kunstwerk en in de rijke afwisseling
weermede deze werken zich in hun historische groei opvolgen. We nemen het de
auteurs alleen een beetje kwalijk dat ze
deze historische ontwikkeling laten doodlopen omstreeks de jaren 1800.
G. Bekaert
BUSCH, Harald en LOHSE, Bernd, Baukunst der Romanik in Europa, 32 pp.,
224 pl.; Baukunst der Gotik in Europa,
36 pp., 200 pl. — Umschau Verlag,
Frankfurt a.M., geb. D.M. 24.80.
De romaanse en gotische bouwkunst lij~
ken ons zo vertrouwd dat wij bij het verschijnen van een nieuw boek over dit onderwerp spontaan naar het waarom ervan
vragen. De eerste twee delen van de
nieuwe reeks Monumente des Abendlandes — volledig in vier delen --- geven
ons een prompt antwoord. Als beeldsynthese van een bepaalde Europese stijl
zijn zij uniek. Hier voor het eerst ^- hoe
uitzonderlijk dit ook moge klinken r
wordt een volwaardige gestalte van romaniek en gotiek door het beeld, men kan
zeggen, door het beeld alleen getekend.
Met een zeldzaam raffinement werd de
keuze van de afbeeldingen gedaan zowel
wat betreft het uitkiezen van het monument als wat betreft de weergave ervan
in een foto. Maar dit is niet alles. Deze
goed gekozen afbeeldingen zijn niet volgens een of ander gemakkelijk systeem
gerangschikt. Zij volgen elkander op in
een levendig en zinvol ritme. Zo is reeds
de keuze van het eerste beeld in beide
boeken revelerend. De romaniek wordt
getekend in de gestalte van de in heerlijkheid tronende Christus van St. Sernin te
Toulouse. De gotiek daarentegen door
een mooie opname in de kathedraal van
Amiens waarin met het klassieke gotische bouwsysteem in al zijn glorie tevens
een smartelijke Ecce Homo wordt ge-
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toond. Beide werken verzamelen niet alleen mooie foto's, zij delen een geest mede. De beknopte inleidingen werden geschreven door prof. H. Weigert en prof.
K. Gerstenberg. G. Bekaert

BUSCH, Harald en LOHSE, Bernd,
Wunderwelt der Schreine. ~ Llmschaur
Verlag, Frankfurt, 1959, 20 pp., 80 pl.,
1 klpl.
De auteurs, die als gidsen bij het ontdekken en leren zien van kunstwerken reeds
hun talent hebben bewezen, bijzonder in
hun prachtige reeks Monumente des
Abendlandes, maken ook de reis in de
Wunderwelt der Schreine tot een unieke
belevenis, zelfs voor wie deze kunstwerken van nabij kent. De laatste jaren werd
in allerhande publikaties veel aandacht
besteed aan deze Rijn- en Maaslandse
reliekschrijnen uit de twaalfde en dertiende eeuw (cfr. Streven, november 1960,
p. 201) . Maar de meeste publikaties, hoe
prachtig ook, missen wat dit werk juist zo
aantrekkelijk maakt: zijn levendige en
suggestieve samenstelling. Zoals wij bij
vroegere besprekingen reeds opmerkten
zien wij nu, dank zij de fotografische techr
niek, die kleinodiën op een geheel nieuwe
en onvermoede wijze en wel bepaald door
het feit dat het nu mogelijk is een detail
te isoleren en er het monumentale karakter van in zijn volle schoonheid te waarderen. Het is daarbij een niet geringe
verdienste van dit boek de voornaamste
van deze kunstwerken tot één wondere
wereld te hebben samengebracht. Deze
wereld wordt voorgesteld door Mgr. Erich
Stephany van de Akense Dom.
G. Bekaert

POLITIEK
COUWENBERG, Dr. S. W., Het Nederlandse partijenstelsel in toekomstperspectief. ^-- Pax, Den Haag, 1960, 171 pp.,

f 5.90.

In dit boek worden drie belangrijke aspecten belicht, te weten: de vraag naar de
corporatieve staatsorde, de mogelijkheid
van een twee-partijenstelsel, en de grote
politieke vraagstukken in de toekomst. In
het eerste deel schetst de schrijver de mogelijkheid dat het huidig partijenstelsel
zich op den duur oplost in een corpora-^
tieve staatsorde. Tegelijkertijd is hij van
oordeel dat ook de ontwikkelingstendentie
naar een twee-partijenstelsel in Nederland
kan worden waargenomen. Enerzijds

groeien socialisten en liberalen meer en
meer naar elkaar toe, anderzijds is er in
de christelijke partijen, vooral onder de
jongeren, een duidelijk streven naar een
grote christen-democratische partij. Er
bestaat een redelijke kans dat beide stromingen op den duur op een of andere
wijze in één bedding zullen vloeien. Schr.
hoopt dat dit zich zal verwezenlijken,
want terwille van een goed functionerende democratie is het van groot belang dat
de organisatie van het partijwezen zo
breed mogelijk wordt opgezet. In het laatste deel worden enkele problemen van de
welvaartsstaat aangesneden zoals de vrijetijdsbesteding, de welvaartsverdeling, het
inflatievraagstuk, en de hulp aan de onderontwikkelde gebieden. J. van Lierde
KIRK, Russell, Lebendiges politisches
Erbe. r E. Rentsch-Verlag, Erlenbach
Zürich, 1959, 500 pp., geb. Zw. Fr. 19,50.
Deze studie, die enig opzien baarde toen
zij in Amerika verscheen, geeft een goed
historisch overzicht van het conservatief
denken in Engeland en de V.S. (De oorspronkelijke titel The Conservative blind
is beter dan de Duitse) . Tevens is het
boek een pleidooi voor een herwaardering
van het conservatisme, en van de typisch
conservatieve „deugden". Schr. stemt dus
in met alle auteurs, die zich kanten tegen
algemeen stemrecht, tegen staatsinterventie in het economisch leven, tegen sociale
voorzorg, tegen „ democratisering" van
het onderwijs, voor het behoud van de
adel en (in Amerika) de traditionele arisr
tocratie, enz. Hij geeft toe dat de geschiedenis van het conservatisme sedert
de 19e eeuw wijst op een bestendige achteruitgang, maar precies deze achteruit-

gang heeft het „culturele verval" van
onze tijd veroorzaakt, en volgens schr.
zullen de mensen zich daar steeds meer
van bewust worden en terugkeren tot het
conservatieve kamp. Toen dit boek geschreven werd (1952) was daar iets voor
te zeggen, maar sedertdien is een nieuwe
progressistische stoot gegeven, die Kirks

beweringen wel niet ontwricht maar toch
betwistbaar maakt. Wij willen geen kritiek uitbrengen op de grond van de zaak:
men is conservatief of men is het niet; en
wie het niet is, zal door dit boek wel niet
bekeerd worden. (Dit is een goed punt
voor schr.: hij is zo eerlijk dat hij zonder
schroom de doeleinden van een conse
quent conservatisme verdedigt, iets waarvoor conservatieve politici zich wel zullen
hoeden) . Wij willen enkel nog benadrukken dat Kirk met geen woord spreekt
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over het conservatisme op het Europese
vasteland, zodat ernstige problemen zoals
het verband tussen conservatisme en fascisme of extreem-nationalisme geheel over
het hoofd worden gezien. Erger is nog,
dat ook nergens op het verband tussen
conservatisme en hedendaags kapitalisme
wordt gewezen. M. Grammens
BIOGRAFIE
OEGEMA VAN DER WAL, Th., De
mens Descartes. --- Manteau, Brussel,
314 pp., 1960, f 13,50.
De titel van dit boek geeft voldoende
doel en tendens van de schrijver aan:
n.l. Descartes niet zo zeer als geleerde,
als filosoof voor te stellen, als wel in
zijn mens-zijn, als individuele persoonlijkheid in zijn relaties met andere mensen. Het boek is een rijpe vrucht van
veel en lange studie, van zich verdiepen
in het leven en de levensomstandigheden
van de eigenaardige zwerver die Descartes geweest is. Bijzonder kleurig en
romantisch is dit leven, ondanks de vele
zwerftochten, niet geweest. Descartes
zocht als geboren en gezworen zoeker
der waarheid, als gepredestineerd filosoof, steeds de eenzaamheid en de rust.
Egocentrisch als hij was, vond hij moeilijk aansluiting en blijvende vriendschap.
De auteur laat Descartes graag zelf aan
het woord en citeert uitvoerig uit diens
brieven en schrifturen. Het is een, zowel
wat de inhoud als de uiterlijke presentatie
betreft, verzorgde uitgave.
P. van Alkemade
PERRIN, H., Briefe und Dokumente aus
dein Nachlass, vert. I. Wild. — KbselVerlag, München, 1960, 382 pp., geb.
D.M. 16,50.
Na de plotselinge dood van de bekende
arbeider-priester verzamelden zijn vrienden brieven, nota's en aantekeningen uit
zijn dagboeken en voorzagen deze autobiografische documenten van de nodige
verklarende bindtekst. Van deze Itinéraire
de H. P. is dit de Duitse vertaling. Zij
openbaart een priesterziel uit het midden
van deze eeuw, gespannen tussen God en
de wereld, tussen zijn liefde voor de Kerk
en zijn afkeer voor het formalisme, en
daardoor verscheurd tot het uitzichtloze
toe. Voor wie zijn tijd wil begrijpen is dit
een merkwaardig document dat de proble..
men der arbeidersmissie vanuit een geheel
andere zijde belicht dan J. Loew in zijn
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1ournal d'une mission ouvrière. Vertaling

en uitgave zijn zeer verzorgd.
J. Kerkhofs
BONNIER, Henry, Albert Camus ou la
force d'étre (Singuliere et Mal Connus).
— E. Vitte, Lyon-Parijs, 1960, 160 pp.
Niet Camus is de centrale persoonlijkheid.
van deze necrologie, maar wel H. Bonnier
zelf, die hem misbruikt om een eigen levensopvatting uiteen te zetten als van
Camus herkomstig. Lid van de maquisgeneratie, brengt de plotselinge vrijheid
hem een tragisch inzicht in zichzelf en de
wereld waarvoor men gevochten heeft.
De geestelijke lethargie van het Franse
volk, het gebrek aan synthese tussen materie en intellect, de disharmonie tussen
staat en burger onthullen hem het bestaan van een principiële leegheid. Hij
verwijt Malraux gebrek aan consequente
moed en verwerpt Sartre's nihilisme omdat hij, pas aan de wereldse dictatuur
ontsnapt, weigert zich te onderwerpen
aan de geestelijke slavernij. De queeste
naar een levenszin brengt hem bij Camus.
Het is ontstellend te constateren, hoe S.
precies de antisociale en bornerende uitspraken van Camus' personages interpreteert als de essentiële kern. Ook al reken
je er telkens de boutadezucht af, dan hou
je aan het einde van dit als hulde bedoeld
essay een pijnlijke indruk over om de eenzijdige, apathische en bijna vijandelijke
houding tegenover het leven, die S. meent
op Camus te mogen terugvoeren. De materialistische moraal van S. is wellicht
eerlijk en onverdacht, maar Camus inroe
pen als instigator van deze levensopvatting is een miskenning van diens alleszins
aanwezige positieve levenshouding, al
was het maar door het stellen van vele
vraagtekens. De apodictische stelligheid
van S.'s negatieve instelling is bijgevolg
een eigenaardig soort van „hommage" en
de titel dus op zijn zachtst een latius hos.
C. Tindemans
LANDEN EN
VOLKEN
LAST, Dr. Jef, Japan in kimono en
overall. r N.V. Uitg.mij. Kosmos, Am
sterdam - Antwerpen, 1960, 227 pp.,
f 12.50.
Jef Last heeft een uitermate boeiend boek
over Japan geschreven. De ondertitel „in
kimono en overall" wijst erop dat hij geen
geleerde, academische verhandeling wil
aanbieden, doch een boek dat de Japan~
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ner o.z.t.z. betrapt in zijn dagelijkse leven
en zowel het echt Japanse als het Westerse aspect van dit leven wil weergeven.
Het boek mist systematiek en bevat een
aantal grillig gerangschikte hoofdstukken
naast elkaar. Toch geloof ik, dat wie het
boek heeft uitgelezen, heel wat weet over
het huidige Japan, meer wellicht dan wan.
neer hij een professoraal werk had bestudeerd. Last, die blijkbaar dragelijk met de
taal overweg kan, heeft stad en land bezocht en zich terdege met het gewone
volk bezig gehouden. Zijn jarenlange
voorstudie stelde hem in staat zijn betrekkelijk niet zo heel lange verblijven in Japan dubbel en dwars te benutten. Een
groot aantal voortreffelijke foto's verlenen het werk een bijzondere bekoring.
P. van Alkemade
ZISCHKA, Anton, Volken in ballingschap. — Speurtocht door de Oosteuro
pese „volksdemocratieën". — Nederland's Boekhuis, Tilburg; De Goudvink,
Antwerpen, 1960, 351 blz., 30 foto's,
3 krtn., geb. 195 F.
Een meesterlijke reportage van de bekende journalist Zischka. Hij doorreist achtereenvolgens Joego-Slavië, Albanië, Macedonië, Bulgarije, Roemenië, Hongarije,
Tsjecho-Slowakije, Pools Silezië en
Polen, en leert ons deze volkeren beter
kennen door zijn verrassende persoonlijke
ervaringen en door het openleggen van
hun verleden. Indien Zischka's visie juist
is, vormen de Oosteuropese volkeren
slechts een zwakke veiligheidsgordel voor
de Sovjet-Unie, die het metter tijd moet
begeven. Hun denken en voelen zijn
Westers, en hun economische belangen
liggen vooral in het Westen, terwijl zelfs
in hun bestuur Westers-georiënteerde
politici zitten. Een wending in de wereld.politiek kan deze volkeren bevrijden van
het communistische juk dat ze zeer onwillig dragen: het ergste wat hen kan
overkomen is, dat de vrije wereld hen
definitief zou afschrijven.
M. Dierickx
MAQUET, J. J. en M. d'HERTEFELT,
Elections en société féodale, Une étude
sur l'introduction du vote populaire au
Ruanda-Urundi. — Koninklijke Academie
voor Koloniale Wetenschappen, Brussel,
1959, 231 pp., Fr. 350.
Deze studie vergelijkt de twee volksconsulten die in de voogdijgebieden van Ruanda en Urundi hebben plaats gehad in
1953 en 1956 voor het instellen der gewoonterechtelijke bestuursorganen. De

auteurs hebben getracht een sociologische
verklaring te geven van de politiek-sociologische houding van de bevolking die,
zoals men weet, in deze gebieden op sterk
feodale basis is georganiseerd. Niettegenstaande een schijnbaar democratisch
volksconsult (naar Westers model) , behaalden de Hutu-stammen die in Ruanda
en Urundi respectievelijk 82,7 en 86,5%
der bevolking uitmaken slechts een kleine
minderheid in de hogere bestuurslichamen
ten voordele van de heersende kaste der
Tutsi. Voor de opperste landsraden daalde deze verhouding van resp. 9,4 en
13,3% in 1953 tot 3,1 en 6,7% in 1956.
Nauwkeurig werden alle uitslagen per
kiesdistrict aan een verklarend onderzoek
onderworpen. Het blijkt dat het Westers
democratisch spel tekort schiet en dat heel
wat sociologische determinanten van traditionele aard blijven gelden. Op de vooravond van de nieuwe verkiezingen in deze gebieden, die de laatste twee jaren een
grondige politieke omwenteling hebben
meegemaakt (vooral Ruanda) , krijgt deze
goed gedocumenteerde studie haar volle
waarde t.a.v. de evolutie der politieke
sociologie in het traditioneel milieu. Het
eigenlijk onderzoek wordt voorafgegaan
door een historisch overzicht van het prer
Europees en van het koloniaal bestuur
en door een beschrijving van het verloop
der verkiezingen. H. De Decker

VARIA
GROOT, H., Symptomen van een nieuwe geesteshouding. r Van Loghum Sla-

terus, Arnhem, 1959, 260 pp., f 8.90.
Met vele anderen is dr. H. Groot overtuigd, dat wij in een crisistijd leven. Hij
sluit zich in vele opzichten vooral aan bij
prof. Polak (De toekomst is verleden
tijd) Maar diens pessimisme deelt hij
niet. Wanneer wij ons afvragen waarom
er een crisis is, dan bemerken we, dat er
een stuwing is naar een mutatie, nl. van
de oude cultuur die beheerst wordt door
de ratio tot de nieuwe waarin de intuïtie
prevaleert. Deze nieuwe cultuur zal wel
een toekomstbeeld kunnen bezitten door
de integratie van de menselijke functies.
Op allerlei gebied laat de schr. dan de
gunstige tekenen van deze komende tijd
zien. Hij geeft openlijk toe niet op alle
gebieden thuis te zijn, hetgeen ook niet
nodig is voor deze meer populaire uitgave. Maar wel wordt men zo genoodzaakt
.
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vele vraagtekens te zetten, zowel bij details als bij de hoofdstelling. Wij vragen
ons af, of de schr. zelf wel voldoende de
ratio transcendeert en menen persoonlijk,
dat alleen een radicale overgave in geloof
aan de al het menselijke transcenderende
God, die zich juist in de God-Mens Jesus
Christus aan ons openbaart, ons een echt
toekomstperspectief voor deze wereld kan
schenken. J. H. Nota
WOLKENSTEIN, M. W., Struktur und
physikalische Eigenschaften der Mole "le.
--- B. G. Teubner, Leipzig. Importeurs J.
Meulenhoff, Amsterdam, 1960, 770 pp.,
D.M. 58.—.
Het onderscheid tussen fysica en chemie
werd vroeger scherp omschreven, tot zelfs
in de eerste paragraaf van een middelbare
schoolboek over natuur~ en scheikunde
toe. Thans is de grens tussen deze twee
vakken vervaagd en problematisch. Op
het terrein waar vroeger de scheidslijn
werd getrokken, hebben zich bloeiende
grenswetenschappen ontwikkeld. Met één
daarvan houdt het onderhavige boek zich
bezig. Het geeft ons nl. de theorie van de
chemische binding, die de bouw der molen
culen tracht te verklaren, en behandelt
o.a. de elektrische, optische en magnetische eigenschappen der moleculen. Hiermee wordt een uitgebreid terrein bestre
ken. Overvloedig worden verbanden gelegd met allerlei onderdelen van de fysica
en de chemie, waardoor de inhoud van dit
werk bijzonder rijk is en het bestuderen er
van tot een bron van wetenschappelijk
genot wordt. Vooral het hoofdstuk over
de optische eigenschappen verdient onze
bewondering. Ook het laatste hoofdstuk,
dat handelt over de macro-moleculen, is
heden ten dage bijzonder interessant.
Merkwaardigerwijze wordt maar weinig
gezegd over de theorie van de kleur van
chemische verbindingen, waarover de
laatste jaren toch boeiende onderzoekin-gen zijn verricht. Tot slot zij vermeld, dat
schr., zonder de mathematische formulering der theorie geheel te verwaarlozen,
toch op de eerste plaats zijn aandacht richt
op de experimentele benadering der mole~
cuul-fysica. P. v. Breemen
KRENEK, Ernst, Gedanken Unterwegs.
Zur Sprache gebracht. — A. Langen1VI llerrVerlag, München, 1960, 398-296
pp. geb.
Krenek is een zwerver en een profeet.
Geboren in het begin van deze eeuw,
stond hij, als een gevoelig woord- en
,
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toonkunstenaar, belijdend christen, gewetensvol burger en zoeker naar authenticiteit, in voortdurende tegenspraak met de
conformismen en systemen van zijn tijd.
Zijn leven weerspiegelt de geschiedenis
van het Duits~Oostenrijkse geestesleven
gedurende de eerste helft van deze eeuw.
Zijn ideaal, dat hij zo pregnant in de
opera Karel V heeft uitgedrukt, ziet hij in
de universaliteit van het christendom tegen elk regionalisme. Gedanken unterwegs is een dagboek van een reiziger
door de oude en de nieuwe wereld. Het
leest zeer prettig. Op zeer losse toon
worden de meest ernstige problemen besproken. Wij raden de lezer aan met het
opstel „Die Reise nach Westen" (p. 244)
te beginnen. Hier vindt hij de sleutel voor
het hele werk. Zijn indrukken over Brus
sel en Amsterdam zijn treffend. In enkele
bladzijden geeft hij ons een portret van
een stad, een volk. Zijn reacties zijn soms
verrassend. De elektrische piano b.v.
vindt in hem een verdediger: „Hier ist
Musik an sich, absolute Musik, zur Tat
geworden". De Amerikaanse film als esthetisch en sociaal verschijnsel wordt op
verschillende plaatsen geanalyseerd en
tussen speelse aantekeningen over het studentenleven te Oxford en de wintersport
in Zwitserland krijgen wij een verhandeling over de gewetensconflicten van een
collaborateur. Zur Sprache gebracht bun.
delt vooral musicologische opstellen. Ze
richten zich tot een meer gespecialiseerd
lezerspubliek. Bijzondere aandacht verdient „Grundideen einer neuen Musikasr
thetik" en „Was ist und wie entsteht
elektronische Musik". Verder, in een essay over Milhaud b.v., legt de componist
de bronnen van zijn diepere inspiratie
bloot: „Dass die Mehrung der Erkenntnis
schlieszlich der Verbreitung des katholischen Dogmas dient und dadurch erst
Sinn und Bedeuting empfângt".
A. Vandenbunder
GUARDINI, Romano, Wereld en Persoon. — Vert. Paul Brand, Hilversum,
1960, 205 pp.,

f 7,90.

„Ontwerp voor een christelijke leer over
de mens", zo luidt de ondertitel van
dit boek. Dit gedachtenrijke werk van
de bekende auteur is inderdaad een ontwerp, een essay, waarin hij tastend, zoekend, als bij intuïtie naar de christelijke
existentie doorstoot. Het aanvankelijk
sterk filosofische boek leest niet gemakkelijk en vergt lezers, die wijsgerig niet
ongeschoold zijn. Daarom vraagt men
zich af: heeft het veel zin een boek, dat
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niet-Duitsrverstaanden nauwelijks zullen
lezen, te vernederlandsen? De vertaling is
zeer goed, alleen werkt de vertaler overal met „u" en „jij", het Bijbelse „gij"
zorgvuldig vermijdend. Guardini tracht
hier op zijngewone, diep borende, intuïr
tierijke wijze het wezen van de mens, de
christelijke mens, te benaderen in drie
afdelingen, die hij „De wereld", „De persoon" en „De voorzienigheid" betitelt.
Hoewel het werk nog een voorstoot is,
een „proeve", verrast het telkens door
treffende ge-dachten en formuleringen.
P. van Alkemade
SHEEN, Fulton J., KARSH, Yousuf,
MORTON, H. V., This is Rome. — The

World's Work. L.T.D., Kingswood, Surrey, 1960, 142 pp., geïll., 30 sh.
Over Rome is reeds zeer veel geschreven, maar de rijkdom van deze stad is zo
ontzaglijk groot, dat men altijd nog nieuwe en verrassende dingen kan zien en
meedelen. Ook Mgr. Fulton J. Sheen
heeft nu zijn boek over Rome samengen
steld, geassisteerd door Yousuf Karsh als
fotograaf en zakelijke beschrijving van de
monumenten door H. V. Morton. De gidsen voeren ons door het Rome der Cae
sars, het Rome der apostelen, het Rome
van de pelgrims en het moderne Rome.
In een kort bestek krijgt men een behoorlijk overzicht van wat de Eeuwige Stad
te bieden heeft. De tekst is vlot en prettig geschreven, zodat men zich onder lei,ding van deze gids niet verveelt. Het
boeiendstegedeelte van dit boek zijn ongetwijfeld de foto's. De fotograaf verstaat uitstekend zijn vak; men kan ben
grijpen, dat hij in Amerika de grootste

portret-fotograaf van de wereld wordt
genoemd. De voorkeur voor het portret
bij deze kunstenaar blijkt ook wel uit de
foto's van dit boek. Op vele komt het
portret van Fulton Sheen met een kleine
begeleider voor. Het boek is zeer fraai
uitgegeven; het is voor Rome een aantrekkelijke propaganda. C. de Groot
WILLEY , Basil, Darwin and Butler. —

Chatto and Windus, London, 1960, 116
pp., 16 sh.
De auteur geeft aan deze vier Hibbert
lectures de ondertitel Two versions of
Evolution. Nu zal men Butler niet licht
associëren met de evolutietheorie. En de
lezingen wekken de indruk dat de auteur
zelf op wat geforceerde wijze deze twee
geleerden onder de noemer brengt van
evolutionist. Het gevolg is dat de these
niet bepaald bevredigt. Een betere noen

mer ware o.i. geweest: twee houdingen
jegens de scheppende God, want schr. is
voornamelijk geoccupeerd met de godsdienstige instelling van Butler en Darwin.
W. Peters
CHESSER, E., Is Chastity Outmoded?
— Heinemann, London, 1960, 122 pp.,
10sh.6d.
De British Medical Association deed in
1959 een populair geschreven boekje verschijnen, met de titel Getting Married. In
een der opstellen, van de hand van Dr.
Chesser, werd de lans gebroken ten gunste van de vrije liefde, hier aangediend
onder de naam van pre-marital relation^ships. De protesten waren zo sterk dat de
B.M.A. het boek heeft ingetrokken (nadat
er echter reeds twee honderd duizend
exemplaren van waren verspreid) . Dr.
Chesser heeft hierop de B.M.A. verlaten,.
In het nu uitgekomen boek — een studie
kunnen we het met geen mogelijkheid
noemen — tracht hij zijn standpunt in
zake liefde en sexualiteit uit één te zetten
en te verdedigen. Er wordt, zoals bij
zulke uiteenzettingen te doen gebruikelijk
is, van alles bijgesleept, van heinde en
ver in de geschiedenis, en van heinde en
ver in meer geografische zin. Tot een redenering en een argument komt schr. echter nergens, terwijl herhaaldelijk besproken en weerlegde domheden en onwaar.
heden met een rustig gemoed weer worden voorgeschoteld. Een niet gemakkelijk
onderwerp verdient iets beters dan dit
vrij waardeloze boek. W. Peters
CHAUCHARD, Paul, Biologie et morale,
Postface de Lucien Jerphagnon. --- 'Mame,
Tours (Coll. Siècle et catholicisme)
1959, 250 pp., NF. 8,50.
Aan dit gedachtenrijke boekt ligt een
ongewoon en toch vanzelfsprekend inzicht ten grondslag: de wetenschap, met
name de biologie, kan aan de moraal zeer
kostbare informaties over de menselijke
natuur bezorgen, voor zover zij van uit
haar standpunt de grondslag van de
morele noren in die natuur belicht.
Vanzelfsprekend is dit inzicht voor wie
eenmaal daartoe gekomen is, maar het
doet ongewoon aan voor wie de traditionele opvatting huldigt dat positieve
wetenschap en moraal door een methodologische kloof gescheiden worden. Het
ligt echter niet in de bedoeling van de
auteur het onderscheid tussen deze vakken op te heffen. Integendeel, hij vermijdt
zorgvuldig de formele objecten van de
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verschillende wetenschappen door elkaar
te halen. Nochtans verdedigt hij met klem
dat de ontdekkingen van de menselijke
biologie niet vreemd mogen blijven aan
de moraal. Van uit de neuro-fysiologie
van -de hersens werkt hij de mogelijkheden op dit gebied reeds enigermate uit.
Tenslotte komt zijn fundamentele idee
hierop neer dat de mens door de biologie
zichzelf beter kan leren kennen, met zijn
pathologische determinismen en met zijn
normale gebondenheden, en dat hij met
die kennis de kunst van het mens-zijn in
vrijheid beter kan leren beoefenen. De
„biologische moraal" is dan een moraal
die voor iedereen geldig en aanvaardbaar wordt, zo voor gelovigen als voor
ongelovigen. Ofschoon zij haar volle zin
en dimensie alleen bereikt in het licht
van de Openbaring, bestaat zij ook buiten haar metafysische en theologische
gronden. Daarom kunnen de morele wetten beleefd worden door alle mensen,
hoe uiteenlopend hun levensopvattingen
zijn. Lezers die belangstelling hebben
voor deze kwesties, zouden aan dit boek
niet mogen voorbijgaan. Het is een werk
dat doet nadenken. J. De Roeck
MALANTSCHUK, Gregor, In het voet-

spoor van Kierkegaard. Vert. --- Leopold,
Den Haag, 1960, 95 pp., f 4.90.
G. Malantschuk is een „verdeenste"
Oekraiëner, die in Kopenhagen specialist
werd in Kierkegaard. Dit boekje, dat „een
inleiding in Kierkegaards oeuvre" zijn wil,
is dit werkelijk op voortreffelijke wijze.
Wie iets van deze wonderlijke auteur
weten wil, wie een of ander van zijn
werken las en er niet goed weg mee

weet, leze dit ,,in-het-voetspoor". Helder
en overzichtelijk leidt het in tot de gedachtenwereld van Kierkegaard, tot de
categorieën van zijn geest. De biografieën
van K. werken vaak verwarrend, omdat
zij de samenhang met zijn gedachten niet

voldoende belichten, wat dit boekje juist
wel doet. P. van Alkemade
DUSANNE , Cas de conscience du commédien. — Edit. Fleurus, Parijs, 1960,
110 pp.
De toneelspeler is 'n mens die emotioneel
heviger en uitbundiger leeft dan anderen.
Zoals elk mens is hij zwak, bedreigd door
de „zeven hoofdzonden", misschien wel
het meest door jaloersheid, ijdelheid en de
bereidheid om vaak alles prijs te geven
voor een grote rol. Maar het eigenlijke
risico van zijn beroep ligt in de ,,alienatie" die noodzakelijk is om zich in een rol
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in te leven en waarbij zich onontkoombaar de vraag stelt: waaraan en aan wie
levert de auteur zich aldus over. Met het
voorbeeld van Mounet-Sally en van
Louis Jouvet illustreert de schrijfster tref~
fend haar stelling. Dit intelligent, genuanceerd en geestig boekje, door een grote
actrice van uit haar persoonlijke ervaring
geschreven -- het is trouwens een ideaal
voorlichtingswerkje over de toneelcarrière,
haar psychologie en haar eisen — opent
op zeer gelukkige wijze de nieuwe reeks
„cas de conscience", waarin ook reeds
een geheim agent en een parlementslid
hun respectievelijke gewetensvragen behandelen. L. Monden
RAYMOND, John, The Doge of Dover
and other Essays. ~ Mac Gibbon and
Kee, London, 1960, 184 pp., 18 sh.
De auteur is een jong criticus, die enkele
jaren geleden katholiek werd. Zijn belangstelling beperkt zich echter niet tot de
literatuur; grote figuren uit de geschiedenis
fascineren hem en ook over hen schrijft hij
met kennis van zaken. In deze tweede
bundel opstellen — meest boekrecensies,
of essays geschreven naar aanleiding van
recente publikaties r bespreekt hij o.a.
Rosebery, Salisbury, Cromwell, Mark
Pattison, Renan, maar ook tijdgenoten als
Churchill (The Doge of Dover!) , Rebecr
ca West, Evelyn Waugh, Iris Murdoch,
en Angus Wilson. De schr. laat zonder
twijfel een geheel eigen geluid horen, dat
hier en daar wat onwennig en soms ook
niet erg overtuigend aandoet. De „por.traits and essays" zijn echter zeker een
uitnodiging om deze schrijver niet uit het

oog te verliezen: hij wekt de nieuwsgier
righeid van de lezer op voor wat hij in de
toekomst zal presteren. W. Peters
FORTMANN, H. J. H. M., Actuele geloofsprobleinen. — Dekker en van de
Vegt, Utrecht-Nijmegen, 1960, 230 pp.,
f 4.90.

Prof. Fortmann heeft zijn K.R.O.-causerieën gebundeld onder bovenstaande titel.
Het zijn verzorgde toespraken, verzorgd
zowel wat inhoud als wat vorm betreft,
over allerlei theologische en kerkelijke
kwesties die vandaag de geesten bezig
houden. Wie ze reeds hoorden zullen
graag de gedrukte tekst nog eens voor
zich hebben en voor wie ze niet hoorden
is het belangrijke en onderhoudende lec-^
tuur. Alles is populair gehouden, maar de
auteur bezit de wijsheid en de wetenschap
om zijn hoorders en lezers op de juiste
wijze voor te lichten. P. van Alkemade
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SEEL, Otto, Aristophanes oder Versuch
fiber Komodië. — Ernst Klett Verlag,
Stuttgart, 1960, 180 pp., D.M. 12.60.
Otto Seel, die ook een zeer gewaardeerd
boek over Cicero schreef, tracht hier met
een fijnzinnige studie de lezer in te leiden
in het werk van de Griekse comediedichter. Seel, die veel meer literator en estheticus is dan filoloog, ofschoon dit laatste
ook, schrijft niet alleen een voortreffelijk
gestyleerd essay, maar brengt ook de
Griekse dichter met zijn vele nuancering
gen, zijn ongelooflijke rauwheid en zijn
prachtige poëzie de lezer nader. Een
voortreffelijk werk over de Griekse comedie. P. van Alkemade
POCKETBOEKEN
Prisma-boeken, Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, f 1.25 per deel.
Margaret MILLER, Muren hebben oren.
Vert. — Een allerwonderlijkste, paradoxale en spannende crime-story.
N. J. BERRILL, Heelal en leven. Vert. --De schrijver van dit werkje is bioloog en
dit bepaalt het aspect waaronder hij
Heelal en leven behandelt.
P. G. WODEHOUSE, Maneschijn in de
zomernacht. Vert. — Het zoveelste kolderverhaal van de Engelse humorist; een
allerdwaaste klucht.
Brieven van Erasmus. Vert. ~ Een heruitgave van een aantal brieven van Erasr
mus bezorgd door Dr. O. Noordenbos en
Truus van Leeuwen.
Daan ZONDERLAND, Redeloze rijmen.
Een boekje vol grappige verzen en
rijmsels van de bekende Londense correspondent met tekeningen van Peter Vos.
Sigrid EINDSET, Ida Elisabeth. Vert.
Een dier steeds treffende, zeer menskundige verhalen van de grote Noorse schrijfster.
Marie KOENEN, De korrel in de voor.
Wassend graan. — Een heruitgave van
de twee mooie streekromans van Marie
Koenen, boeken die op elkaar aansluiten
en het landleven van Zuid-Limburg be
schrijven.
Berkely MATHER, Spionage op de Balkan. Vert. ~ Een levendig geschreven
verhaal over een Engelse officier, partisanen en parachutisten tijdens de tweede
wereldoorlog.

Ellery QUEEN, De halve schaar. Vert.
~ Weer een ingenieus gecomponeerd en
boeiend geschreven geval van moord door
het tweetal auteurs, dat zich Ellery Queen
noemt.
Theo WILLEMZE, Prisma-praktischmuziekboek. — Een zeer populair boekje
over de muziek, te volgen ook door de
minst muzikaal ontwikkelde.
Helmut BERVE, De dageraad der Griekse beschaving. Vert. — Een vakkundig
werk over de Grieken tot aan de vijfde
eeuw, dus vóór de grote tijd van Athene.
R. S.
List-pockets.
Willy HAAS, Die literarische Welt. Erinnerungen. r De Praags-Duitse auteur,
Willy Haas, die als Jood onder Hitler
uitweek, vertelt hier boeiend over zijn
leven en zijn loopbaan als schrijver en
filmartiest.
Marcel REICH-RANICKI, Auch dort erzhlt Deutsehland, r Marcel Reich-Ranicki heeft hier een tiental novellen van
achter het ijzeren gordijn wonende auteurs
gebundeld, bekende en minder bekende.
Alle novellen zijn een eerste uitgave.
Jehanne JEAN-CHARLES, Schrei, wenn
du kamst. — Een kleine roman over studenten-nozems in Parijs, verfilmd als „Les
Cousins". Alle morele hekken zijn hier
van de dam.
Pola GAUGUIN, Mein vater Paul Gauguin. ~ Een biografie van de zonderling
Paul Gauguin die naar een eiland in de
Pacific trok om daar te schilderen. R. S.
Salamander-pockets. Querido, Amsterdam.
Straling en stralingsgevaar. — Een bewerking door Nederlandse geleerden van
een Amerikaans boek over radioteit.
Elisabeth WOLTERS, Wat doet een
grafoloog? ~ Een boekje dat inzicht wil
verschaffen in het veelomstreden vak der
grafologie. R. S.
Elseviers encyclopedie van de Bijbel. —
Een pocket-encyclopedie van ruim 300
pagina's met een inleiding voor protestanten en katholieken van Prof. Schippers en
Prof. Weterman. Het boek staat geheel
op het peil der moderne Bijbelwetenschap.
R. S.

DR. STEPHAN HILPISCH, O.S.B.

l3enedictur
In de serie fotoboeken Heilige Wegen verschenen al boeken
over Franciscus van Assisië, Ignatius van Loyola, Pius X,
Bernadette, Dominicus en Vincentius a Paulo. Thans verschijnt in deze reeks ook een boek over de heilige Benedictus
en zijn werk, eveneens met prachtige foto's van Leonard von
Matt.
Terwijl men in Rome nog munten sloeg met het opschrift
„Rome onoverwonnen" stonden de Barbaren voor de poorten
van de stad. Het levensverhaal van Benedictus verplaatst ons
naar het einde van de vijfde eeuw, het einde ook van het schitterende Rome, dat in één eeuw driemaal verschrikkelijk werd
geplunderd en verwoest. De eeuw, waarin Benedictus het licht
zag, was dus een tijd van verval, ondergang, einde. Maar de
mannen van de toenmalige Kerk bleven overeind en wisten dat
zij bouwers zouden worden van een nieuwe wereld. De religieuze macht van deze vijfde eeuw was het monnikendom.
Benedictus, die rond 480 nabij Nursia werd geboren, zal onder
deze monniken een van de grootste worden.
Naast zijn levensverhaal vindt men in dit boek een serie werkelijk uitzonderlijk geslaagde foto's.
Nederlands van Daniël de Lange
Serie Heilige Wegen
Met 190 foto's van Leonard von Matt
Formaat: 170 x 240 mm 240 pp
Ingenaaid: 200 Fr.
gebonden: 250 Fr.
Verkrijgbaar in de boekhandel
Uifgeversm ij.
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Pater Frans De Raedemaeker
N de vroege ochtend van 23 januari is Pater Frans de Raedemaeker
in de universitaire kliniek te Leuven overleden. Hij was de stichter
van Streven en gedurende eenentwintig jaar de Vlaamse hoof dredac-teur ervan. Voor het cultuurleven van de katholieke Vlaamse gemeenschap zijn de verdiensten van deze stille man groter geweest dan zijn
bescheidenheid liet vermoeden.
Geboren te Borgerhout (Antwerpen) op 4 september 1895, trad hij,
na zijn middelbare studies op het O. L. Vrouwcollege, op achttienjarige
leeftijd in de Sociëteit van Jesus. De tijd van het noviciaat bracht hij
grotendeels door aan het front in de eerste wereldoorlog. Hij zou de
eerste brancardier geweest zijn die het Oorlogskruis ontving. Zelf sprak
hij over deze ervaringen echter weinig: het zou hem steeds blijven kenmerken, dat hij resoluut achter zich liet hetgeen voorbij was en alleen
aan het actuele en het komende werkte. In 1926 werd hij priester gewijd. Gedurende zijn theologische opleiding reeds en kort daarna speelde hij een rol in de opkomende K.A.J.~beweging (o.m. in Heverlee en
Antwerpen) . Doch spoedig zou blijken dat hij, om reden van zijn uitgesproken intellectuele aanleg die steeds ietwat cerebraal getint bleef
en nadien ook wegens zijn wankele gezondheid, niet zozeer op het
directe apostolaat was aangewezen als op de studie, het onderwijs en
de publikatie. Zijn sociale belangstelling bleef onverminderd (enkele
jaren later zou ze een eerste neerslag vinden in een brochure, Van
Return Novarum tot Quadragesimo Anno, 1937) , doch hij trok zich in
zijn kamer terug. Van daar uit zou zijn invloed steeds verder uitdijen.
De etappen van deze ontwikkeling heeft hij zelf wel niet duidelijk onderscheiden; ze schijnen als het ware vanzelf op elkaar gevolgd als de
natuurlijke stadia van een leven dat dynamisch meegroeide met een
snel evoluerende tijd.
Als leraar aan het O. L. Vrouwcollege te Antwerpen (1927~1937),
kwam hij in een toen nog hoofdzakelijk burgerlijk en Franssprekend
milieu terecht. Hij heeft er geen romantische Vlaamse Beweging geleid
(de Antwerpenaar die hij steeds zou blijven, was daar te nuchter voor),
maar door zijn lessen en activiteiten buiten de klas maakte hij zijn leerlingen bewust van hun christelijke, Vlaamse en sociale verantwoordelijkheid. Zijn godsdienstlessen gaven hem de stof voor een boek: De
Apologetiek van de Katholieke Kerk ( 1941 ) . Maar vooral wilde hij zijn
leerlingen tot eigen creatief en publicerend denken brengen. Hij sticht~
te een blad voor hen, Collegiana. Heel spoedig echter leek deze kring
32
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van leerlingen hem te klein, hij breidde het tijdschrift uit tot de oudleerlingen, In december 1931 verscheen het eerste nummer van Streven,
een „tweemaandelijksch tijdschrift, uitgegeven door de oud-leerlingen
van het Onze Lieve Vrouwcollege, Antwerpen".
Het is hier niet de plaats om de geschiedenis van dit tijdschrift te
schetsen, maar ze hangt zo nauw met het werk en de ambities, met de
persoonlijkheid en de bezieling van Pater De Raedemaker samen, dat
we toch even willen stilstaan bij dit begin. Het eerste nummer (van nu
dertig jaar geleden) bevatte een opstel van Dr. J. Van Mierlo over
Ruusbroec, een studie van P. van Woesik over „De jonge katholieke
literatuur in Nederland" (waarin Roeping, De Gemeenschap, Boekenschouw, Helman, Kuyle, de beide Brunings, Van Duinkerken, Wijder
veld e.a. besproken werden) , een reisverhaal, een artikel over „Het
China-Japan Conflict, een, over ,,Menschenrassen", een over Mauriac,
en van de hand van Pater De Raedemaeker zelf een uitvoerige bespre
king van Grondbeginselen der Logica door Prof. H. J. De Vleeschauwer. Het peil waarop dit oudrleerlingenblad zich wilde bewegen, was
dus wel bijzonder hoog. De drievoudige bedoeling werd omschreven in
een bericht „aan onze lezers": 1. „Een band (te vormen) tusschen het
college en al diegenen die er hunne opvoeding genoten", zodat het
zichtbaar trouw bleef aan zijn oorsprong en slechts geleidelijk tot zelfstandigheid zou komen. 2. De afgestudeerden een gelegenheid tot creatief denken en schrijven te bieden, en in het tweede nummer wordt
deze bedoeling nader gemotiveerd: „Er wordt dikwijls, en niet ten
onrechte, geklaagd over de godsdienstige en maatschappelijke on.vruchtbaarheid van het middelbaar katholiek onderwijs. Op vier diplo-ma's worden er hier te lande drie toegekend aan leerlingen die gevormd werden in katholieke middelbare scholen. Mag men zeggen dat
in ons openbaar leven de katholieke geneesheren, advocaten, ingenieurs,
nijveraars enz. eene plaats bekleden die overeenkomt met dit overwegend getal? Hoe komt het dat zoveelen tusschen hun rhetorica en hun
veertig, vijftig jaar aan allen katholieken invloed, aan elken leidenden
rol hebben verzaakt .... ? Eene van (de oorzaken) is .... het gemis
aan intellectueel leven en belangstelling bij de oud~studenten onzer vrije
gestichten. Aan dat gemis moeten en zullen wij verhelpen. Streven
moet worden het brandpunt van een nieuw, jong en sterk cultuurleven".
3. Om de groep die het om zich heen verzamelde daarbij te helpen
( „Dienen is onze leus") en „de gedachte en de werking der oud-leerlingen te orienteeren in de katholieke richting" wilde het tijdschrift
leiding geven „in zoovele vraagstukken die het moderne leven en de
moderne wetenschap met zich brengen". En dan volgt een stelregel
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welke P. De Raedemaeker dierbaar zou blijven: „Voorzeker de groote
verscheidenheid van gedachten en de talrijke nuances van meeningen
die noodzakelijkerwijze heerschen onder ons, vergen in deze eene groo~
te kieschheid en voorzichtigheid. Maar die verschillen zelf kunnen ons
ten goede komen indien wij van den ouden katholieken regel niet afwijken: in necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus charitas".
Hoe vaak zouden wij hem later in de redactievergaderingen deze regel
horen herhalen!
Vanaf oktober 1933 wordt de Sint-Ignatius-Handelshogeschool te
Antwerpen bij het tij dschrij f t betrokken. Een redactieraad wordt gevormd, bestaande uit zes leken en drie jezuïeten. Daarmee treedt Strer
ven zelfstandig in de openbaarheid: officieel heet dit, blijkbaar na enige
aarzeling, de eerste jaargang. Aanvankelijk dreigt het accent een beetje
zwaar op de economische, financiële en commerciële problemen van de
tijd te worden gelegd, maar geleidelijk weet de „redactiesecretaris" de
kring van lezers en medewerkers en de horizont van het tijdschrift opnieuw te verruimen. „Alle problemen die een nadenkend en intellectueel katholiek kunnen interesseren", komen aan de orde. Zijn persoonlijke belangstelling gaat vooral naar onderwerpen van filosofie, recht
en moraal. Daaraan zal hij zijn leven lang zijn voornaamste bedrijvigheid blijven wijden, in het tijdschrift en daarbuiten.
Hij wordt professor in de filosofie: van 1937 tot 1945 in Sint-Ignar
tius, van 1945 tot 1948 in het opleidingshuis te Drongen, van 1948 af
in het filosofaat te Leuven. Streven neemt hij overal met zich mee. Ook
in de oorlogsjaren zet hij zijn activiteit voort. Een tijdschrift was voor
hem nooit een gelegenheid om opzichtig zelf aan het woord te komen
en luidruchtig zijn onafhankelijkheid te proclameren, maar een dienst
aan mensen die leiding zoeken, in de verwarring van de oorlogsjaren
meer dan ooit.
Niet zodra is de oorlog voorbij (met voor hem aan het eind, in 1945,
een eerste zware maagoperatie) , of hij neemt deel aan nieuw belangrijk
initiatief: naast P. De Clippele en P. Creighton wordt hij een van de
grote promotoren van „De (Vlaamse) Linie". Misschien heeft de mislukking van het plan om één groot weekblad uit te geven, voor Neder land en Vlaanderen samen, hem op het idee gebracht dat dit voor een
maandblad wel mogelijk was; in ieder geval lag zulk een samenwerking
met Nederland in de lijn van zijn vroegste streven. Reeds uit het allereerste nummer van zijn collegetijdschrift is hierboven zijn belangstelling
voor de Nederlandse literatuur gebleken; naast andere bijdragen over
het Nederlandse geestesleven in de eerste jaargangen, is het wel aardig,
hier een artikel van Pater van Heugten te vermelden over „Het Avon,,
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tuur van het Christendom", in 1935. Met diezelfde Pater van Heugten
bracht hij ten slotte in oktober 1947 de volledige fusie tussen het Vlaamse Streven (dat sinds het jaar tevoren niet meer om de twee maanden,
maar om de maand verscheen) en het Nederlands Katholiek Cultureel
Tijdschrift tot stand. Dat deze volledige samenwerking met Nederland
er ten slotte kwam, was de vrucht van Pater De Raedemaekers continuë groei; dat ze toch nog zo laat kwam, was het gevolg van de langzaamheid, de onopzettelijkheid, het geduld van die groei.
Tot in 1953 zou hij de Vlaamse redactie blijven leiden. De uitbreiding van het tijdschrift scheen nieuw leven te geven aan zijn eigen
schrijversschap. In hetzelfde jaar 1953 publiceerde hij zijn groot filoso~
fisch werk, De Filosofie van de Voorsocratici, en in Streven volgde
het ene artikel op het andere. Enkele jaren lang verzorgde hij een zeer
gewaardeerde rubriek van „Thomistische literatuur" (voor Sint~Thomas had hij een werkelijke verering; in de laatste jaren vatte hij een
nieuwe liefde op: Plotinos; aan de dokter die hem enkele dagen voor
zijn dood plagend prees voor zijn lijdzaamheid in de ziekte, antwoordde hij met een kwinkslag: „ik ben immers een plotinist, dan een tho
mist, en natuurlijk ook een evangelist") . Zijn enorme belezenheid, ook
op andere gebieden van de filosofie (vooral dan het existentialisme, het
marxisme en de moraal van de internationale rechtsverhoudingen) verwerkte hij in een serie met * * * ondertekende, spoedig ster-artikelen
genoemde, bijdragen, welke een hoofdredacteur zich nog steeds tot
voorbeeld kan stellen, en waarin hij met een hooggezind vertrouwen in
de intellectuele capaciteit van zijn lezers zijn interpretatie gaf van de
christelijke leer over actuele problemen in de ideeënwereld: wat denk
ik als christelijk wijsgeer over „De Rechten van de Mens", over „Mens,
techniek en organisatie", over „Dienstweigering" of „Euthanasie",
over Sartre's Le Diable et le Bon Dieu of Camus' L'Homme Révolté
over „Neo-marxisme en Tolerantie", over „Wetenschappelijk Humanisme" .... Er lag vaak strijdbaarheid in deze artikelen, veel ernst,
maar vooral een geweldig optimisme in „De Toekomst van het Kathor
licismef zoals een ervan heette.
Heel lang heeft hij deze inspanning niet kunnen volhouden. In december 1953 gaf hij de leiding van Streven uit handen. Het zag er naar
uit dat zijn gevorderde leeftijd en zijn gehavende gezondheid nu volledige rust zouden krijgen. Hij die uiterlijk steeds zo teruggetrokken had
geleefd, scheen zich nu ook inwendig dieper terug te trekken. De jon~
geren onder ons hebben hem nooit anders gezien dan gehuld in een
wonderlijke ingetogenheid, maar wisten ook wel dat daaronder een
even wonderlijke vitaliteit bleef leven. Met dezelfde wakkere zin voor
,
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de opportuniteit van een te nemen initiatief welke hem steeds geleid
had, zou hij een laatste grote kans aangrijpen. Toen Pater J. Donceel,
professor aan de filosofische faculteit der Jezuïeten te Leuven én aan
de Fordham University te New York, twee jaar geleden het plan op perde om een nieuw, ditmaal internationaal, in het Engels gesteld, filo
sofisch tijdschrift te stichten, vond hij Pater De Raedemaeker, in tegenstelling tot professoren van andere Europese faculteiten, die vrij sceptisch stonden tegenover dit plan, onmiddellijk tot enthousiaste medewerking bereid. Terwijl Fordham voor Amerikaanse, Aziatische en
Afrikaanse medewerking zou zorgen, nam Pater De Raedemaeker het
Europese aandeel op zich. Persoonlijk nodigde hij de belangrijkste,
spiritualistisch georiënteerde, filosofen uit het Westen tot directe medewerking uit. „Royaal" was een van zijn geliefkoosde termen, en nu het
een Amerikaanse stichting betrof, dacht hij dat hij wel eens royaal kon
omspringen met de opzet van de onderneming en (hetgeen hij steeds
voor Streven had gewild maar nooit had kunnen realiseren) .... met
de beloofde honoraria. Een jaar voor dat de Amerikaanse administratie
definitief van wal kon steken, had hij nagenoeg een hele jaargang gereed liggen. In januari 11., veertien dagen voor zijn dood, kreeg hij het
eerste nummer van dit International Philosophical Quarterly in handen.
Zijn laatste woorden voor zijn fatale operatie waren: „Dank u voor de
bloemen van I.P.Q.".
,

Achteraf is in dit leven een prachtige groei te onderscheiden. Met de
jaren is hij meer tot zichzelf ingekeerd, met de jaren is zijn invloed ook
wijder geworden. Een paradox is dit niet. Hij was een man van de
geest, die uitdijt door inwendigheid. Als jonge man heeft hij deze evor
lutie zeker niet voorzien, de opzettelijkheid van een Streber was hem
volkomen vreemd; later heeft hij de verdiensten ervan nooit aan zichzelf
toegeschreven, hij was een man van een verregaande zelfvergetenheid.
De groei van dit leven was de vrucht van een heel eigensoortige syn~
these tussen de onrust die hem van het ene initiatief naar het andere
dreef, het geduld dat hem deed wachten tot een of ander ervan misschien levensvatbaar werd, en een opportunisme dat hem intuïtief deed
beseffen, hoe en wanneer het gerealiseerd kon worden. Aan de grond
van deze houding lag een diepe eerbied voor de beperktheden én mogelijkheden van een geestelijk leven dat actief reagerend in een geleidelijk groeiende wereld staat.
Hij was een man van eerbied. Zijn eerbied voor de waarheid maakte
hem onverzadigbaar in zijn lectuur, vrijmoedig en slagvaardig in de
discussie, behoedzaam in zijn publikaties. Zijn eerbied voor de waarheid
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van anderen maakte hem door en door eerlijk en verdraagzaam. Zijn
eerbied voor de mensen die hij gewoon ontmoette, waarmee hij samen werkte of die hij moest leiden, maakte hem uitermate tactvol en vindingrijk in onverwachte attenties. Zijn vertrouwen, ook in jongere en
onervaren medewerkers, was bewonderenswaardig; wie er het voorwerp
van geweest is, zal dit niet gauw vergeten. Toen hij Streven aan anderen overliet, vond hij steeds excuses om uit de redactievergaderingen
weg te blijven en aldus zijn opvolger discreet de vrijheid te laten om het
tijdschrift eventueel anders te leiden dan hij het gedaan had. Toen hij
op het einde van zijn leven overste werd van het huis in Leuven waar
jezuïeten uit de hele wereld verblijven die aan de Universiteit studeren,
vervulde hij die taak met zo veel menselijke tact, dat men de indruk
kreeg: deze man is op het originele idee gekomen, dat een overste iemand
is die zijn onderdanen gelukkig moet maken. Hij had een speciale,
spoedig populair geworden, manier om te zeggen: „volgens mij ....",
en dan deelde hij ronduit zijn mening mee, maar steeds was hij bereid
die prijs te geven voor een betere of een even goede. Alleen slinksheid,
kwade trouw en domheid kon hij niet verdragen: zijn verdraagzaamheid ging niet zo ver dat hij de „andersdenkende", vriend of tegenstander, het recht verleende om slecht te denken of in het geheel niet te
denken. Zijn eerbied voor de waarheid en voor de mens die recht heeft
op waarheid, was daar te groot voor.
Ten slotte was dit liefde, een liefde waar hij nooit over sprak. Eens
heeft hij er over geschreven, in een van zijn sterartikelen, onder de titel
„De katholieke intellectueel". Aan het eind hiervan heeft hij enkele
trekken van zijn eigen portret geschetst: „ .... Tenslotte zal de kathor
lieke intellectueel voornamelijk twee bij uitstek christelijke deugden
moeten beoefenen: de nederigheid en de charitas .... de nederigheid,
die reeds een vorm is van de charitas, van de diepe, warme liefde voor
de mens, voor alle mensen. Niet alleen zal hij zijn wetenschap, zijn
kennis willen meedelen aan de minder ontwikkelden, maar hij zal dit
doen met bescheidenheid en tact, zodat niemand wordt gekwetst of zich
geschoolmeesterd voelt. En ook buiten het gebied van het intellectueel
apostolaat zal hij de charitatieve behulpzaamheid beoefenen, waarbij
het koude intellect door de warmte van het hart zich in een schoonmenselijke christelijke synthese zal integreren". Er zullen over dit onderwerp wel schitterender dingen geschreven zijn, maar hier zijn ze helemaal gedekt door het leven van hem die ze schreef. Heel het werk van
Pater De Raedemaeker is niet alleen een dienst geweest aan het cul.tuurleven van het Nederlands taalgebied, maar het was charitas. Liefde
voor de mensen. Voor God.
,

Financiële en technische hulp
aan ontwikkelingslanden
R. BEECKMANS DE WESTMEERBEEK S.J.

EEFT een ontwikkeld land dat hulp verleent aan een economisch
en technisch onderontwikkeld land, ook het recht voorwaarden te
stellen en waarborgen te eisen? In het perspectief van de vroegere tusr
senstaatse betrekkingen kwam deze vraag niet eens ter sprake. Een
Staat had zich niet te bekommeren om het welzijn van een andere Staat.
De internationale economische betrekkingen waren zakenrelaties, waaruit ieder der partners het grootst mogelijke profijt trachtte te halen. En
dat alle profijt naar de groten ging en alle last op de kleinen viel, liet
iedereen koud. Veel is intussen veranderd en met klem wordt bovenstaande vraag opgeworpen door een steeds toenemend aantal van jonge
staten, die in de hulp welke hun geboden wordt, meer reden tot onge-rustheid dan tot vreugde vinden. Van de kant van de ontwikkelde naties schijnt slechts één land het probleem begrepen te hebben: om de
sympathie van de Derde Wereld te winnen verklaarde alleen Rusland
zich bereid om aan zijn economische, financiële en technische hulp geen
enkele voorwaarde te verbinden. Maar hoe weinig ver deze bereidheid
ging, heeft de recente houding van de Russen in de U.N.O. aangetoond: ze stelden als voorwaarde, dat hun hulp zelfs de militaire
bilateraal zou zijn en dus aan elke bemiddeling en controle van de
U.N.O. zou onttrokken worden. Welnu, deze enige voorwaarde ligt ten
grondslag aan alle andere.
Er is dus geen enkel land dat aan zijn hulpverlening geen voorwaarden verbindt. Natuurlijk dient hier direct een onderscheid gemaakt te
worden tussen rechtmatige voorwaarden en onrechtmatige. Maar wat
bedoelt men dan met rechtmatige voorwaarden? Welke voorwaarden is
een staat gerechtigd te stellen aan een andere staat welke hij technisch
en financieel bijstaat? En omgekeerd, welke zijn de plichten van het
onderontwikkeld land dat deze bijstand geniet? Welke zijn
om alles
in één vraag samen te vatten
de wederzijdse rechten en verplichting
gen van beide partners in de technische en financiële hulpverlening?

H

Verplichtingen van de hulpverlenende
De naties hebben de plicht elkander te helpen. Deze verplichting
vloeit voort zowel uit de complementariteit van personen en groepen in
de menselijke samenleving, als uit het principe van de bestemming der
aardse goederen: „Dans le monde, tout est pour l'homme et destiné à
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son usage, ce qui entraine pour chacun le droit de pouvoir jouir des
richesses de la nature. Toute appropriation, dès qu'elle devient exclur
sive et ne reste pas au service du grand nombre, apparait comme contraire á l'intention du Créateur. Cette doctrine a été rappelée par
Pie XII dans son radiormessage pour le 50rème anniversaire de Rerum
Novarum" 1) • De betreffende uitspraak van Pius XII op 1 juni 1941
luidde: „Ieder mens, als redelijk wezen, heeft (....) van nature het
fundamentele recht om van de stoffelijke goederen der aarde gebruik te
maken, terwijl het aan de menselijke wil en aan de rechtsvormen van de
volken wordt overgelaten om de daadwerkelijke verwezenlijking hiervan nader te regelen" 2 ) .
Het strookt dus niet met de natuurlijke orde, dat 2/3 der mensheid
zich moet tevreden stellen met 1/6 van het wereldinkomen. Dit is een
wantoestand die jaarlijks nog verslechtert: in het jaar 2000 zullen de
„beati possidentes" nog slechts 1/5 van de wereldbevolking omvatten.
Een gezonde volkerengemeenschap kan een dergelijke toestand niet
tolereren. Het bewustzijn van een sociale rechtvaardigheid op wereldschaal, samen met de toenemende mogelijkheden van hulpverlening,
scheppen nieuwe internationale verplichtingen, die niet in de eerste
plaats voortvloeien uit contractuele verbintenissen, maar voor en buiten
deze „legale" overeenkomsten bestaan 3 ) . Men kan spreken van een
drievoudige verplichting welke rust op de welgestelde landen: 1. betaalde hulp, 2. gratis verleende hulp, 3. internationale samenwerking.
1. Betaalde hulp

Om alle misverstand te voorkomen, mogen we niet vergeten dat men
pas sinds enkele jaren gewoon van „hulpverlening" is gaan spreken,
waar het gaat over de economische betrekkingen tussen rijke en arme
landen. Vroegere generaties waren oprechter. Toen Leopold II Kongo
aan België gaf, bedoelde hij daarmee België een geschenk te geven, een
dienst te bewijzen. Toen België na de Tweede Wereldoorlog het voogdijschap over Roeanda-Oeroendi opeiste, beschouwde het dit als een
herstelbetaling voor de door de oorlog geleden schade. In een kritiek op
het werk La Belgique et l'aide économique aux pars sousrdéveloppés,
dat vorig jaar gepubliceerd werd door het Koninklijk Instituut voor
Internationale Betrekkingen, heeft P. Ruys S.J. de huidige hypochrisie
aan de kaak gesteld: „Pour des raisons d'intérêt et d'une certaine poli1) Noël Drogat, Pays sous-développés et coopération technique.

---

Spes, Parijs,

1959, p. 24.

2) Akten van Z. H. Paus Pius XII, 1941, p. 117.
,3 ) Cfr. L. H. Janssen, Hulp aan onderontwikkelde landen in Streven, juli 1957, pp.
922-929.
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tique, nous avons, comme bien d'autres pays, baptisé d'„aide” des opérations commerciales, industrielles et financières en pays étrangers
qu'avant guerre il ne serait venu à I'idée de personne de considérer
comme telles. En fait, ce que la Belgique a fait dans ses territoires
d'outr&mer, à l'exception de quelques facilités financières accordées au
Ruanda-Urundi, mérite à peine d'etre désigné sous le terme d'aide" 4).
Hulpverlening bevat steeds een element van edelmoedigheid, onbaatzuchtigheid, idealisme, maar sluit daarom niet per se een zekere vergoeding uit, zolang die in een redelijke verhouding blijft tot de reële kosten
van de bewezen diensten. In die zin sprak M. Corillon, de voorzitter
van de Kamer van Koophandel in Leopoldstad, op de vooravond van de
Economische Rondetafelconferentie in april-mei 1960: ,,Moyennant une
certaine rémunération de nos capitaux et de nos techniciens au Congo,
nous of frons, en contrepartie, d'augmenter le revenu national de ce
pays, ou encore, de lui rendre des services plus dif f icilement valorisables". Maar dit alles blijft nog in het vage. We gaan er concreter op in.
Investeringen in de overzeese gebieden kunnen beschouwd worden
als een geremunereerde, doch authentieke vorm van hulpverlening zolang de rentevoet en de terugbetalingstermijnen niet merkelijk verschillen van wat in het eigen land gebruikelijk is. De edelmoedigheid bestaat
dan hierin, dat men 1. geen zwaardere voorwaarden stelt om reden van
het grotere risico of van de urgentie der behoeften; 2. aan alle andere
voorwaarden van commerciële, politieke of militaire aard, verzaakt;
3. desgewenst een internationale controle aanvaardt.
De verplichting tot zulk een geremunereerde financiële hulpverlening
heeft dezelfde grond als de verplichting tot investering welke de christelijke sociale leer binnen de nationale gemeenschap oplegt aan de gegoede burgers. Om dezelfde redenen van sociale rechtvaardigheid
op wereldschaal hebben de welgestelde Staten de plicht. te investe~
ren in de minder begunstigde. Deze plicht rust niet alleen op de Staat,
maar ook op de particuliere burgers in zo ver zij beschouwd dienen te
worden als burgers van de wereldgemeenschap en leden van de grote
menselijke familie. Aangezien zij zich echter niet zelf de nodige waarborgen kunnen verzekeren, kunnen zij deze plicht niet vervullen zonder
de hulp van de staat. De staat heeft dus een dubbele plicht: enerzijds
dient hij rechtstreeks publieke kapitalen in de overzeese gebieden te
investeren; anderzijds dient hij, eventueel door het verlenen van een
publieke garantie, de privé-beleggingen aan te moedigen.
Hetzelfde geldt voor de technische hulp. Normaal gesproken gaat de
4 ) P. Ruys, Economie de développement et relations internationales in La Vie
Economique et Sociale, januari 1960, p. 48.
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ene vorm van hulpverlening trouwens niet zonder de andere. Landen
die een overvloed hebben aan technisch personeel, zijn verplicht de minder goed uitgeruste landen technisch te helpen. De betaling van de
technici kan het land dat geholpen wordt ten laste worden gelegd, maar
ook hier dient men eerlijk te zijn. Er zijn thans gevallen bekend van
buitenlandse artsen die zich zonder speciale voorbereiding naar Kongo
begeven voor een termijn van nauwelijks drie maanden, die daarvoor
een vergoeding vragen van 100.000 B.Fr. per maand, plus een reis door
het Nationaal Park, en die dan nog weigeren 's nachts op te staan voor
dringende gevallen. Een dergelijke technische bijstand is meer een
exploitatie van de ellende dan een hulp.
De staat heeft de plicht tot technische geremunereerde bijstand in
deze zin, dat hij het zijn onderhorigen mogelijk en gemakkelijk moet
maken zich als technici in dienst te stellen van de overzeese gebieden.
Voelt een particulier zich aangetrokken tot zulk een professionele
dienst, dan is hij verplicht die op zich te nemen. En zij die zich daar niet
bijzonder toe aangetrokken voelen, hebben ten minste de plicht, deze
roeping bij anderen b.v. hun naastbestaanden te eerbiedigen.
2. Gratis verleende hulp

De geremunereerde hulpverlening aan de ontwikkelingslanden is ongetwijfeld nuttig en nodig. Maar ze is te kostbaar om op een voldoende
grote schaal te worden toegepast. Als men zich tot deze vorm van bijstand beperkt, wordt de kloof tussen de rijke en de arme landen niet
alleen nooit gedempt, maar integendeel steeds breder. De ontwikkelde
landen hebben de plicht om de arme landen ook gratis steun te verle~
nen, om hun gewoon steun te „geven", in de zin van wat men de jongste tijd gaat noemen een „économie de don", een „gifteconomie".
Deze wijze van hulp is onontbeerlijk om sociale investeringen (open~
bare gezondheid, onderwijs, enz.) en infrastructuren (wegen, bruggen,
havens, dammen, enz.) te financieren. In dergelijke investeringen kosr
ten de kapitalen en technici lange tijd veel meer dan wat ze opbrengen.
Maar een ontwikkelingsland kan ze niet missen. Wat het niet kan betar
len, moet het gratis krijgen.
Doch deze kosteloze bijstand is een heel delicate onderneming. Ze
vereist een zo volmaakt onbaatzuchtige edelmoedigheid, dat zelfs eco
nomisten als een André Piettre ze niet mogelijk achten buiten een chris~
telij ke caritas op wereldschaal: „Les circonstances nous acculent à un
dilemme auquel nous ne pouvons plus échapper: ou les remèdes seront
chrétiens, ou ils ne seront pas. En prononcant ces mots (si singulier
qu'il puisse paraure) nous ne parlons pas en chrétien, mais en éco~
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nomiste, en spécialiste d'une science que se vent objective. Car c'est
aujourd'hui un fait: hors la charité, et la charité organisée, il n'y a pas,
il n'y a plus de solution" 5 ) .
Zonder een authentieke edelmoedigheid blijft de gift ontoereikend,
ontaardt ze in een „pseudo^gave", en riskeert gewoon een dekmantel te
worden voor het meest baatzuchtige imperialisme. Van de andere kant
wekt de gift bij degene die geholpen wordt, heel begrijpelijke psychologische reacties van wantrouwen of frustratie. Wantrouwen, want waarom wil dit land ons gratis helpen, welke geheime bedoelingen gaan hier
schuil, en loopt onze politieke, economische en culturele onafhankelijkheid geen gevaar? Frustratie ook, want het is vernederend als een aalmoes te moeten krijgen datgene waar men recht op heeft.
Mamadou Dia, de huidige Eerste-Minister van Senegal, heeft deze
problemen bestudeerd van uit het Afrikaanse standpunt: „Sous les cenr
dres du colonialisme, survivant á ce dernier avec une vigueur renouver
lée, l'impérialisme capitaliste subit une métamorphose qu'il est illusoire
de confondre avec un processus de désagrégation ( .... ) Le „rush"
impressionnant auquel nous assistons sur le continent africain et doet
tout porie á croire qu'il ira en s'amplif iant, est le signe evident d'une
politique qui, changeant de methode, s'efforce d'édifier une strategie de
défence. Puisque le realisme consiste á saisir le sens de 1'histoire, voici
tout simplement qu'à l'ère des hégémonies politiques se substitue 1'époque, semble-tril, du „satellisme économique" " $) . Welnu, een heersende
economie die de kosteloze hulpverlening ziet in het perspectief van een
defensiestrategie, huldigt fataal een „mercantilistische" opvatting van
de belangeloosheid. In dat geval heeft men slechts met een ,,pseudogave" te doen, of met wat Francois Perroux genoemd heeft een „don à
la clientèle", waarbij men geeft om te krijgen, om invloed, sympathie of
allianties af te kopen. Zowel Perroux als Dia onderscheiden in de
authentieke gratuïte hulp drie elementen: 1. de erkenning van een
sociale finaliteit: de dienst aan de andere; 2. een werkelijk verlangen om
gratis te geven; 3. het erkennen van staatswege van de gewetensplicht
om te geven, uit menselijke solidariteit.
Aangezien de gift ieder winstbejag uitsluit, is ze volgens Dia onverenigbaar met het kapitalistisch systeem. Daarmee verwerpt hij echter
niet radicaal iedere vorm van geïnteresseerde kosteloze hulpverlening:
„Nous n'oublierons pas que la négativité n'a jamais engendré une doctrine de l'action pratique, ni aidé, à aucun moment, à édifier une économie de bien-être. Le realisme de la strategie des économies dominantes
5) Geciteerd in La Revue Nouvelle, januari 1959, p. 52.
6) Mamadou Dia, L'économie africaine. r Parijs, 1957, p. 2.
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traditionnelles ne doitril pas susciter, de la part des élites africaines,
rendus à une conception lucide de leurs responsabilités, un réalisme à la
mesure du premier?" 7 ) . Hij affirmeert zelfs met klem dat deze ,,pseudogaven" van kapitaal belang zijn, „et il serait stupide de les rejeter au
en dit argument is
nom d'un sectarisme d'école". Immers, zegt hij
in deze nieuwe oriëntering van het kapitalisme
bijzonder belangrijk
merken wij „de nouveaux procédés d'aménagement des économies con-temporaines, sous la poussée de 1'évolution historique, en même temps
que des éléments faisant appel á des mobiles humains qui méritent d'être
cultivés" 8 ) . Voorlopig, besluit hij, moet men zich dus bij deze stand van
zaken neerleggen, maar dit slechts op voorwaarde dat er geen sprake
meer zij van unilaterale giften. In een kapitalistisch systeem kan de
„gift-economie" slechts gerealiseerd worden als ze de kaders van een
angstvallig over haar eigen prerogatieven en particularistische belangen
wakende nationale economie doorbreekt. De rijke landen dienen hier te
handelen in gemeenschappelijk overleg. Zij dienen een gemeenschappen
lijk plan uit te werken, zodat hun gezamenlijke hulp zo georganiseerd
wordt, dat zij door het gratis uitvoeren van complementaire uitrustingsgoederen elkaar aanvullen. De financiering hiervan moet verzekerd
worden door een gemeenschappelijk fonds. De kapitalen daarvoor kun~
nen verkregen worden door een vermindering van de militaire uitgaven 9 ). Aldus blijkt, hoe uit de plicht tot hulpverlening de plicht voortvloeit tot internationale en multilaterale samenwerking.
Van christelijk standpunt heeft Pius XII reeds laten horen dat de
gratis verleende hulp nog slechts een „edele krachtsinspanning" is, die
nog ver verwijderd blijft van de „normale stand van zaken": „Wat er
.... aan economische betrekkingen tussen de volken bestaat, is dikwijls
niet meer, om nauwkeurig te spreken, een wederzijdse ruil, welks eb en
vloed overal welvaart zou brengen, maar veeleer een toevloed van goederen, die, door de christelijke caritas of door een meer of minder belangeloze welwillendheid in beweging gezet, eenzijdig naar de behoeftige
volkeren gaat. Niettegenstaande deze edele krachtsinspanningen zijn
wij dus nog ver verwijderd van een normale toestand" 10 ) . Als men de
ruileconomie vervangt door een ,,gift-economie", dan kan dit slechts
voorlopig zijn. Normaal gesproken is er in de economie geen eerbied
voor de persoonlijkheid en de vrijheid van alle partners tenzij door ruil
'

7) op. cit. p. 2.
8) op. cit. p. 32.
9 ) op. cit. p. 33.
0
1 ) Toespraak op het Congres voor Internationaal Ruilverkeer, 7 maart 1948.
Katholiek Archief 3 (1948) kol. 131. De Paus maakte hier een zinspeling op het
Marshall-plan.
'
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tegen rechtvaardige prijzen. De Paus en de meest gezaghebbende commentatoren onderstrepen, dat hulp vaak nodig is alleen maar omdat de
rechtvaardigheid ontbreekt in de handelsruil, vooral in de prijzen welke
het rijke land betaalt voor de door het arme land geproduceerde grondstoffen 11 ) . Hoe paradoxaal het ook lijke, de hoogste caritas bestaat niet
altijd in het geven. De eerste plicht van de sociale caritas is te zorgen dat
rechtvaardigheid heerst, dat ieder datgene bezit waarop hij recht heeft.
Dit herstel van de rechtvaardigheid in de internationale betrekkingen
is echter niet mogelijk tenzij door een nieuwe internationale samenwer~
king. Alleen op deze wijze kan men zowel kwalitatief als kwantitatief
voldoen aan de eisen welke de hulp aan de ontwikkelingslanden stelt.
3. Internationale samenwerking

In de eerste plaats zou deze internationale samenwerking met zich
meebrengen een soort progressieve belasting, die in alle ontwikkelde
landen zou geheven worden op het inkomen, rekening houdend met het
levensniveau en het nationaal inkomen van het betalende land en met
de reële behoeften van de landen waaraan deze gelden besteed worden.
Op dit ogenblik is de hebzucht van de bezittende landen zo groot, dat
hun financiële hulp slechts 1/10 van de kapitaalbehoeften der ontwikker
lingslanden dekt. Een internationale belasting zou bovendien vanzelf
tot gevolg hebben dat de financiële hulp multilateraal wordt en onder
de controle staat van de Verenigde Naties, waardoor de misbruiken van
de bilaterale hulp makkelijk vermeden worden. De voorwaarden van
heffing en verdeling van deze kapitalen worden dezelfde voor alle be~
lastingplichtige en voor alle behoeftige landen. Aldus verliest het economisch imperialisme zijn decisieve invloed, de landen die hulp nodig
hebben staan immers niet meer voor de onmogelijke keuze: arm blijven
of satelliet worden 12) .
Op gelijke wijze dient ook de technische hulp georganiseerd te worden op wereldschaal. Technici zijn even onontbeerlijk als kapitalen.
Daarom wordt de idee naar voren gebracht van een „internationale
11) Cfr. J.-Y. Calvez en J. Perrin, Eglise et société economique. — Aubier, Parijs,
1959, pp. 342-343. Cfr. ook L.-J. Lebret, Suicide ou survie de l'Occident?
Les Ed.
Ouvrières, Parijs, 1958, p. 345.
12) Cfr. L.-J. Lebret, op. cit. p. 218, waar hij zijn ideeën uiteenzet over deze „taxe
progressive sur le revenu des pays", en p. 218, n.l.: „ .... Pour résoudre leurs problèmes intérieurs, les pays pratiquent la taxe progressive sur les revenus des particuliers.
Le principe nest pas moins valable en ce qui concerne la solution des problèmes
mondiaux dans une humanité devenant de plus en plus solidaire et ne pouvant plus
éluder la question du développement universel". Onlangs nog, op 17 oktober 1960,
heeft Krishna Menon, de Indiase minister van Landsverdediging, deze idee van een
belasting op de geïndustrialiseerde landen in de Algemene Vergadering van de U.N.O.
bepleit.
—

534 FINANCIËLE EN TECHNISCHE HULP

burgerdienst voor technische bijstand". Aangezien deze technici echter
steeds vrijwilligers moeten blijven, kan men de landen niet taxeren zoals
voor de kapitalen. Maar men zou de ontwikkelde landen kunnen verplichten om diegenen van hun onderhorigen die dienst willen nemen als
technici van de U.N.O., van hun militieplicht te ontslaan. Deze technici
dienen overigens helemaal gedemilitariseerd te worden en slechts door
bemiddeling van de U.N.O. ter beschikking van het ontwikkelingsland
gesteld te worden. Zij moeten er zich toe verplichten voor een langere
termijn in dienst te blijven. Voor zijn verkiezing heeft Kennedy zich
reeds bereid verklaard de diensttijd tot drie jaren uit te breiden. Dit
zou reeds een zekere vertrouwdheid mogelijk maken en men mag misschien de stille hoop koesteren dat tegen die tijd de technicus zich aan
zijn nieuw werkterrein zal gehecht hebben en er langer blijven.
De technische hulpverlening neemt daarnaast in de laatste tijd ook de
vorm aan van een „intellectuele bijstand". Die bestaat hoofdzakelijk in:
1. het verlenen van beurzen aan overzeese studenten, het verlenen van
allerhande faciliteiten om hun de toegang tot de universiteiten of hun
praktische opleiding te vergemakkelijken; 2. het organiseren van een
versnelde praktische opleiding voor niet-gestudeerden van meer gevor~
derde leeftijd die zich professioneel willen bekwamen; 3. de oprichting
of de ontwikkeling van centra voor gespecialiseerd wetenschappelijk onr
derzoek, waar eigen en buitenlandse geleerden kunnen gevormd worr
den (in België spreekt men b.v, van de omvorming van het Instituut
voor Tropische Geneeskunde e.a.) . Steeds echter zal ook deze intellecr
tuele hulpverlening in gemeenschappelijk overleg tussen alle partners
moeten georganiseerd worden.
De internationale samenwerking omvat in de derde plaats de verplichting om de rechtsorde in de internationale betrekkingen te herstellen. Van de hulpverlening overgaan naar de samenwerking betekent dat
men werk verschaft in plaats van materiële hulp. Twee soorten van
maatregelen dienen getroffen te worden op het internationale plan,
waarvoor ook weer een samenwerking van alle landen nodig is: 1. een
rechtvaardige en vaste prijs dient betaald te worden voor de grondstoffen welke door de ontwikkelingslanden geleverd worden; 2. de ontwikkelingslanden moeten ook in staat gesteld worden om afgewerkte goederen uit te voeren. M.a.w. de ontwikkelingslanden moeten in staat
gesteld worden, te concurreren met de geïndustrialiseerde landen. Het
doel van de samenwerking moet zijn, de hulp overbodig te maken. Alleen in dit geval zijn de naties die de internationale gemeenschap vormen, voldoende aan elkaar gelijk om ook alle werkelijk vrij te zijn.
Daarmee hebben we, heel in het algemeen, de verplichtingen aange-
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duid van de rijke landen in de schoot van de volkerengemeenschap. Uit
deze verplichtingen vloeien, voor de behoeftige landen, rechten voort.
Maar als ze rechten hebben, hebben ze ook plichten. We herhalen dan
onze vraag: kunnen de landen die de ontwikkelingslanden te hulp kamen, ook voorwaarden stellen en garanties eisen? En welke?
Het antwoord is eenvoudig. Indien alle naties de plicht hebben om
samen te werken, dan zijn ook de ontwikkelingslanden aan deze algemene verplichting onderworpen, zij het op enigszins andere manier.
Van hen wordt gevraagd, dat zij alles zouden doen wat in hun macht
is, om de bijstand die hun van rechtswege gegeven wordt, ook zijn volle
vrucht te doen dragen.
De verplichtingen van het ontwikkelingsland
In een ,,gift-economie", zegt M. Dia, mag de gift nooit zo onbaatzuchtig zijn, dat ze louter weldadigheid zou worden. Zelfs de gratis
verleende bijstand moet steeds rekening houden met het economisch
rendement. Het algemeen welzijn eist inderdaad dat de bijstand de al te
grote ongelijkheden tussen de volkeren daadwerkelijk helpt effenen.
Het land dat hulp geniet, heeft de plicht om te voldoen aan sommige
voorwaarden van efficiëntie.
In de rede die hij uitsprak bij zijn eedaflegging op 27 juni 1960, heeft
President Kasavubu enkele van deze voorwaarden in herinnering gebracht: een bevoegde regering; een eerlijke administratie, die het geld
gebruikt waarvoor het bestemd is; een evenwichtig budget; gezonde
openbare financiën en een stevige munt; eerbied voor de internationale
overeenkomsten; beveiliging van personen en goederen. Voor dit laatste
punt zal het nodig zijn een internationaal statuut voor de technici en
een internationaal charter voor de investeringen uit te werken. Maar dit
is nog niet alles. Dergelijke voorwaarden kunnen niet wettig opgelegd
worden door een bepaald land aan een ander. Aangezien de hulpverlening een plicht is voor de welgestelde landen en een recht voor de an~
dere, hebben we hier helemaal niet te doen met een zaak van vraag en
aanbod, waarover kan gemarchandeerd worden en waarbij door de rijke
partner willekeurige voorwaarden kunnen gesteld worden. De rijke
landen moeten goedvinden, dat de behoeftige landen hun hulp opeisen
als een recht, en er zich niet over ergeren als hun dan ook nog dankbaarheid ontzegd wordt. De westerse mentaliteit, die traditioneel heel
anders opgevoed is, zal het moeilijk hebben om zo te gaan denken.
Als een land dan niet het recht heeft om zelf op legitieme wijze de
voorwaarden voor zijn hulpverlening vast te leggen, wie heeft dit recht
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dan wel? Aangezien het steunt op het algemeen welzijn van de wereldgemeenschap, moet het uitgeoefend worden door de organisatie die in
deze gemeenschap speciaal voor dit algemeen welzijn instaat, de Orga-

nisatie van de Verenigde Naties. En dit is belangrijk: men moet inzien
en aanvaarden dat legitieme voorwaarden uitsluitend door de U.N.O.
kunnen opgelegd worden, en dat niemand rekenschap hoeft te geven
van de wijze waarop aan deze voorwaarden voldaan wordt, tenzij aan
de U.N.O.
De voorwaarden gaan vaak gepaard met garanties. De praktijk van
de internationale betrekkingen kent verschillende vormen van garanties:
ofwel stelt een derde macht zich borg voor de overeenkomsten tussen
twee andere partners; ofwel eist het helpende land een deel op van het
territorium van het arme land, als een onderpand; ofwel wordt beslag
gelegd op een deel van de inkomsten. Na wat voorafgaat, moeten we
echter stellen: alleen waarborgen van efficiëntie mogen gevraagd worr
den en uitsluitend door de U.N.O. De U.N.O. kan b.v. eisen dat de
geïnvesteerde kapitalen op de juiste wijze aangewend en afgelost worden overeenkomstig een programma dat opgesteld wordt door de regering van het land dat geholpen wordt in samenwerking met internatio-^
nale deskundigen. Alleen de U.N.O. kan b.v. eisen dat werkelijk neutrale „blauwhelmen" de fysieke en juridische veiligheid der technici en
goederen zouden verzekeren.
Iedere voorwaarde of garantie die direct door één land aan een ander
opgelegd wordt, sluiten wij dus uit. Natuurlijk heeft het helpende land
het recht van de U.N.O. te vragen dat zij haar werk naar behoren zal
verrichten. En de U.N.O. van haar kant kan slechts legitieme voorwaarden en garanties van efficiëntie eisen. Politiek dient zij volkomen
neutraal te blijven. Zij dient bovendien de morele en geestelijke waar*.
den te eerbiedigen van het land dat zij wil dienen. In Azië b.v. heeft
men er over geklaagd, dat de U.N.O.-technici zich aanstelden als propagandisten van het westers materialisme.
Welke ook de onvolmaaktheden zijn van de U.N.O., men moet erkennen dat zonder haar de ontwikkelingslanden zich in een situatie
zonder uitweg bevinden. Onze hoop blijft dan gevestigd op de verstevig
ging van het gezag, van de efficiëntie, van de eerlijkheid ook van de
Organisatie der Verenigde Naties. De kleine landen hebben hier een
grote rol te spelen. En ook de landen van het Afro-Aziatische blok.
Alleen dank zij een versterkte U.N.O. kunnen zij de hoop koesteren om
het probleem van de financiële en technische hulp geleidelijk op te lossen en een vruchtbare internationale samenwerking te realiseren.

PROF. DR. J. J. M. TIMMERS

Het Altaar
Oorsprong en wezen

ET altaar, zijn wezen, vorm en plaats, en al de problemen die zich
daaromheen voordoen, staan heden ten dage zeer zeker in het
brandpunt van veler belangstelling. Reeds lang had de zuiverder liturgische beleving van al hetgeen op het eucharistische Offer betrekking
heeft, zich verzet tegen de laat-19de-eeuwse overdaad aan niet terzake
doende versiering, die als verschaalde erfenis van Barok en Romantiek
en als kwalijke vrucht van het uit het oog verliezen der hoofdzaken de
altaren onzer kerken had overwoekerd. Wat in de 17de eeuw reden van
bestaan had, werd, 19de-eeuws herhaald, leeg pathos en uiteindelijk
cliché zonder het minste spoor van levende inhoud; nog sterker sprak
dit veelal in de schoolse aaneenrijging van quasi-gotische details en
motieven, waaraan sommigen zich tot ver in de 20ste eeuw te buiten
gingen. Het woord altaar riep bij het gros der gelovigen niet zozeer het
begrip offertafel voor de geest, als wel een overdadig versierd retabel,
zozeer had het bijkomstige de hoofdzaak in de schaduw gesteld.
Gelukkig heeft onze tijd in het altaar weer de tafel leren zien, die het
in wezen is, onopgesmukt en simpel, aangepast aan haar doel, nl. opvolgster te zijn van de tafel in 's Heren opperzaal, en niet een flauwe
nabootsing van een retabel van Bernini of van een laat gotieke gesne
den altaarkast. Toch zou het overdreven zijn te zeggen, dat alle leed
geleden is. Men hoeft maar de dwaze kronkels te observeren, waarin
sommige hedendaagse kerkenbouwers en geestelijke bouwheren het
blok steen laten kappen, dat de functie krijgt in de door hen gestichte
kerk het altaar te zijn, om te beseffen dat de ijdelheid en het onbegrip
alleen maar een ander object gezocht hebben om er zich in uit te leven.
Hier zullen slechts begrip en nederigheid remedies kunnen zijn.
Een juist begrip van het wezen van het altaar kunnen wij verwerven
door ons te verdiepen in zijn oorsprong en door om te zien naar de
vroegste en meest onverdorven voorbeelden, herkomstig uit tijden toen
datgene, wat wij heden ten dage het altaar noemen, zonder verdere
afleidende bijgedachten het engst was aangepast aan zijn wezenlijke
doel.
Het eerste christelijke altaar was de tafel van het Laatste Avondmaal.
Paulus spreekt van de Eucharistie als mensa Domini. Tafel des Heren
(1 Kor, 10, 21) ; wanneer de vroegste christengemeenten Christus' gebod opvolgend het Avondmaal vierden, was de functie van de mensa,
33
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tafel, tweevoudig: het was de plaats waar zij het eucharistische offer
opdroegen en waar zij de eucharistische maaltijd vierden. Het altaar
was dus een gedekte tafel zoals de leerlingen die op de avond vóór
's Heren lijden hadden opgesteld in de opperzaal (Mach. 26, 19; Marc.
14, 16; Luc, 22, 13) . Dit houdt tevens in dat het in zijn oorsprong niets
gemeen had met de oude heidense altaren, noch met dat van het Oude
Verbond 1 ) . De benaming altare, als enkelvoudig zelfstandig naamwoord, komt, in tegenstelling tot het meervoudige altaria, bij de klassieke heidense schrijvers zelden voor; vroegchristelijke auteurs als b.v.
Prudentius (348-ca. 405) gebruiken het bij voorkeur evenals de Vulgaat, die deze term ook voor het Oud-Testamentische altaar bezigt. Het
heidense altaar wordt dan met het woord ara aangeduid. Minucius
Felix, een 2de-eeuwse apologeet, zegt met nadruk: Delubra et aras non
habemus, tempels en offeraltaren hebben wij Christenen niet. Toch is
ook dit geen regel zonder uitzonderingen, aangezien Tertullianus (ca.
160-ca. 200) beide benamingen, altare en ara, bezigt in de zin van
christelijk altaar; zelfs bij de reeds genoemde Prudentius komt dit voor,
alhoewel men zich kan afvragen of hij onder altare niet op de eerste
plaats de dekplaat van de tafel verstaat (alfa ara) . Ook de benaming
mensa (tafel) wordt wel gebezigd, maar ook deze term schijnt primair
op de dekplaat te duiden, een betekenis die het woord tot in onze dagen
bewaard heeft. Wat er ook van zij, het woord altare maakte fortuin en
vond ingang in vrijwel alle Europese talen.
De oudste vorm van het altaar, zeker gedurende de eerste drie eeur
wen, was waarschijnlijk die van een houten tafel met een linnen doek
erover. Dit kwam uit de aard der eucharistische viering zelve voort. Het
bracht bovendien het praktische voordeel mee, dat het aan de heidenen
niet als een kultisch voorwerp opviel. Bovendien schijnt dit primitieve
altaar slechts tijdens de viering der Eucharistie temidden der gelovigen
te zijn opgesteld; o.m. valt dit op te maken uit een passage van een door
de H. Cyprianus in het midden der 3de eeuw aan paus Cornelius geschreven brief: Considentibus Dei sacerdotibus et altare posito ... .
Nadat Gods priesters hadden plaats genomen en het altaar was opgesteld .... 2 ) . Na de kerkvrede schijnt hierin weldra verandering te zijn
gekomen, terwijl in de nieuwgebouwde basilica's het houten altaar
plaats maakte voor een vaste offertafel uit steen. Dit blijkt ten overvloede uit diverse carmina van Paus Damasus (366~384) ; voordien getuigt Prudentius reeds, dat in de grafbasilieken der martelaren vaste
altaren stonden. Sprekend over de onderaardse grafkerken zegt hij:
1) Joseph Braun S.J., Der christliche Altar, I. — München, 1924, p. 49 vlg.
2) Ep. 45, c. 2.
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Talibus Hippolyti corpus mandatur opertis
Propter ubi adposita est ara (.1 ) dicata Deo 3

) .

(In zulk een ruimte werd het lichaam van de martelaar Hippolytus bijgezet en om die reden stelde men er een altaar op aan God gewijd) .
Overigens schijnen deze vaste altaren in het Oosten reeds vroeger te
zijn voorgekomen dan in het Westen.
Op welke plaats stond dit altaar nu? Ons eerste antwoord kan zijn:
zeker niet in de absis. Dit was immers de plaats van de cathedra van de
Bisschop en van de sedilia der priesters (afb. 1). Wellicht heeft men
daarbij het voorbeeld der profane basilica's nagevolgd, waar in de halfcirkelvormige exedrae recht werd gesproken en waarbij dan het rechtscollege op een verhoging zetelde. Hoe het ook zij, de christelijke absis
verraadt mede door haar Griekse benaming bèma, spreekgestoelte, haar
bestemming: vanaf of van nabij de bèma lazen diakenen bij de aanvang
der viering lecties uit epistel en evangelie, vanaf de bèma sprak de bisschop ex cathedra zijn homilie uit, terwijl de lidmaten der christenge-meente aan de voet van de verhoogde absis toehoorden. De bèma met
haar cathedra was het brandpunt van de inleidende viering; aan het
einde hiervan werd het sein gegeven dat de catechumenen zich dienden
te verwijderen, wijl zij nog niet aan de eigenlijke mysterieviering mochr
ten deelnemen. Wij horen het van Augustinus zelve: Ecce post sermor
nem fit missa catechumenis: manebunt fideles, venietur ad locum orationis. En dan, na de preek, worden de doopleerlingen heengezonden,
en komen wij (naar beneden) naar de plaats des gebeds 4 ) . Dan gingen
de kostbare voorhangsels neer tussen de zuilen langs het middenschip,
waardoor het licht, het Licht des Heren, onttrokken werd aan de duisr
tere zijbeuken om er de feestzaal Gods mee te vullen:
Aula Dei claris radiat speciosa metallis
in qua plus fidei lux pretiosa micat
(in de schone feestzaal Gods, vol van de gloed der mozaïeken, schijnt
nog heerlijker het kostelijke licht van het Geloof) . Aldus de aanhef van
het 6dereeuwse dedicatie-opschrift in Santi Cosma e Damiano aan het
Romeinse forum. Dan verplaatste zich de viering naar het altaar. Bisschop en priesters daalden van de bèma af, diakens en gelovigen volgden hen.
Uit dit alles volgt reeds, dat het altaar beneden in het kerkschip
stond. De juiste plaats schijnt naargelang de onderscheiden landstreken
3) Peristephanon, XI, 169-170.
4) Prof. Dr. F. van der Meer, Christus' oudste Gewaad..— Utrecht-Brussel, 1949.
blz. 107. In deze tekst heeft missa nog de oorspronkelijke betekenis van wegzending.
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te hebben gevarieerd. In Noord-Afrika kwam het vrijwel steeds midden
in het schip te staan, bekende voorbeelden zijn o.m. de Mensa Cypriani,
de kerk toegewijd aan de martelaar Cyprianus (j 258) , bij Carthago
(afb. 2) , en de basilica bij het Forum van Sabratha, waarvan aanzienlijke resten bewaard bleven, ook van de daar aanwezige altaren s) ; het
merkwaardige grafmozaïek van Valentia, afkomstig uit Thabraca (ca.
400) , dat de lengtedoorsnede vertoont van een basilica, plaatst daarbij
het altaar vrij ver in het kerkschip (afb. 3) . Ook voor Rome zelf be
staan enkele aanduidingen van een dergelijke situatie, o.a. voor Santa
Sabina 8 ) , voor Santa Maria in Trastevere, waar het altaar eerst onder
Gregorius IX (8271,-844) naar de absis verschoven werd 7 ) en, buiten
Rome, voor de basilica van Aquileia. Overigens schijnt het zowel te
Rome als elders gemeenlijk dichter bij de absis gestaan te hebben, maar
steeds beneden in het kerkschip (afb. 4) .
Het tafelaltaar rustte op één, twee, vier of meer stutten. De afmetingen waren tot in de vroege Middeleeuwen zeer bescheiden; de vorm
van de mensa was rechthoekig of vierkant, zelden rond of hoefijzervorr
mig. Gewoonlijk was zij uitgediept, met een iets hoger randje rondom.
De verering der martelaren en hun relieken gaat weldra een grote
invloed krijgen op de vorm der altaren. Het vieren van de liturgie op de
graven van de getuigen van Christus, die met bloed en leven voor de
waarheid van Zijn leer hadden ingestaan, was in de eerste eeuwen der
Kerk reeds allerwegen verbreid. Na de kerkvrede verrezen grote basilieken op de graven der voornaamste martelaren; ons tot Rome bepalende noemen wij: Petrus, Paulus, Laurentius, Agnes, Joannes en Pau lus, Nereus en Achilleus ( aan de Via Ardeatina) , Alexander ( aan de
Via Nomentana) enz. De grafaltaren in deze basilieken zijn waarschijnr
lijk niet los te denken van de vorm der heidense memoria, een door de
christenen overgenomen grafvorm, bestaande uit een hoog gebouwtje,
dat in zijn benedenhelft, soms iets beneden het maaiveld, in een overwelfde ruimte plaats bood aan de sarkofaag of de asurn van de overledene, Het bovengedeelte was toegankelijk via een trap en bevatte een
altaar. Door een daartoe aangebrachte buisopening was het mogelijk
plengoffers van wijn of olie binnen de grafruimte te laten vloeien. De
gedachte aan het re f rigerium, de verkwikking in het hemelse paradijs,
dat later in de christelijke riten zulk een voorname rol zal spelen, is hier
wellicht reeds in de kiem aanwezig.
,

5) Prof. Dr. F. van der Meer, Prof. Dr. Chr. Mohrmann, Atlas der Oud-christelijke

Wereld. — Amsterdam-Brussel, 1958, afb. 358.

6) Van der Meer, o.c., blz. 107.
) Carlo Cecchelli, in Topogra ia e Urbanistica di Roma, Bologna, (1958) , p. 245.
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De christelijke memoria was aan de heidense vrijwel identiek en zij
zal bijdragen aan het ontstaan van de latere confessio en van de crypte.
De bovenverdieping, cella genoemd, een platform, analogium of pulpir
tum, waarop een altaar stond tussen vier zuilen, die een overhuiving
droegen; hieruit ontstond wellicht het latere ciborium, de eveneens op
vier zullen rustende altaaroverhuiving (afb. 4) . Er zijn voorbeelden te
over, dat de memoria van een martelaar de aanleiding werd tot het
bouwen van een basilica, waarbij dan de plaats van de eerstgenoemde
werd ingenomen door het altaar. Een typisch voorbeeld onder vele:
Sant' Alessandro, aan de Via Nomentana buiten Rome. Hier bevond
zich een memoria uit de Ode eeuw, die in de eerste helft der 5de eeuw
door een grafbasilica werd vervangen. Het graf bleef op zijn oorspronkelijke plek en waar het volgens de Romeinse wet amovibel was en de
basilica zich had aan te passen aan de gesteltenis van het terrein, kwam
het altaar niet in de as van de nieuwe basilica te liggen, maar schuin
daarop en iets terzijde 8
Uit deze gewoonte van het bouwen van mensae, altaren, op de graven der martelaren kwam de gewoonte voort om elk altaar van een zgn.
sepulchrum of reliekengraf te voorzien, dat relieken van martelaren be
vatte. Reeds in de Karolingische tijd was dit gebruik algemeen verspreid, ofschoon het nog niet voorgeschreven was. Oorspronkelijk werd
dit sepulchrum in de bodem beneden het tafelaltaar aangebracht; sinds
de 6de eeuw plaatste men het in een massief steunblok dat de ruimte
onder de mensa ging vullen en nog later kreeg het een plaats in de
mensa zelf. De relieken onder het altaar werden de aanleiding tot het
ontstaan der open con[essio, een halfronde via trappen toegankelijke
uitdieping in de vloer, waardoor men bij de plek van het graf of de be~
waarplaats van de relieken kan komen. In Rome komt deze vorm allerwegen voor, de meest bekende is die voor het pausaltaar in St.-Pieter,
dat staat boven de plek waarvan valt aan te nemen, dat Petrus er be~
graven werd. Elders, en buiten Italië algemeen, groeide uit dit reliekengraf onder het altaar de crypte of krocht, die eveneens de mogelijkheid
bood het object der devotie zo dicht mogelijk te benaderen. Werd een
ruimte uitgespaard in het blok onder de mensa, dan was deze meestal
afgesloten door een rooster, zodat de geheiligde gebeenten zichtbaar
bleven voor de gelovigen, die geen crypte of confessio behoefden. Deze
wijze van plaatsing der relieken droeg er toe bij, dat het tafelaltaar
weldra werd verdrongen door het blokaltaar en dat de vier stutten der
) .

8 ) Voor Sant' Alessandro, zie de artikelen van G. Belvederi in Rivista di archeor
logla cristiana, XIV (1937) en XV (1938) en Armellini-Cecchelli, Le Chiese di
Roman, Rome, 1942, p. 1072 s.
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tafel en de lege ruimte daartussen werden vervangen door de massieve
stipes, het Latijnse woord voor stam, die de mensa over heel haar op-

pervlakte ondersteunde en de oude tafelstutten hoogstens als hoekpilasr
ters handhaafde (afb. 5) .
De heilige wiens reliek onder of in het altaar berustte, gaf het altaar
zijn titulus, benaming. Deze reliekenverering werd een der oorzaken,
dat men er langzamerhand toe overging in één kerk meerdere altaren,
met onderscheiden tituli, op te richten, in tegenstelling tot de oude gewoonte, volgens welke iedere kerk slechts één cathedra, maar ook
slechts één altaar bezat. De benaming van het altaar naar de heilige
komt eerst in de vroege Middeleeuwen op, voordien heette een altaar,
en een kerk, slechts naar een heilige als zij op zijn graf of op de plaats
zijner marteling waren gebouwd, zoals de reeds genoemde Mensa
Cypriani.

Hoe heeft het altaar er nu in deze vroege tijden uitgezien? Het tafelof blokaltaar stond gewoonlijk op een stenen grondplaat. Tijdens de
eucharistische viering was het bedekt met een aan de vier zijden afhangend velum, dat soms met borduurwerk in de vorm van zgn. clavi versierd was. Op de mensa was plaats voor de kelk, meestal in de vorm
van een kantkaros met twee oren of hengsels, en voor de schalen met
het eucharistische brood. Een Ede~eeuwse afbeelding biedt ons het mor
zaïek van Abel en Melchisedec in het koor van San Vitale te Ravenna
(afb. 6) . Het was, als elke sacrale plek, getekend met het kruis, dat er
boven hing of er achter stond. Een kruis dus en géén crucifix, dat het
produkt zal zijn der middeleeuwse typologische opvatting, die in het
eucharistische offer primair de onbloedige vernieuwing van het kruisoffer zal zien. Ook op het genoemde Ravennatische mozaïek dragen
engelen het gemmenkruis met de symbolische alpha en omega boven
het altaar. Rondom dit teken van het kruis hingen lichten, primair utili~
teitsprodukten, maar tevens symbolen van het Licht van Licht, Christus,
Zon der Gerechtigheid. Zij zijn de voorlopers der latere altaarkaarsen.
Het altaar in het schip zal om praktische redenen, wanneer het vrij
ver van de absis afstond, hoe langer hoe meer in de richting van de
laatstgenoemde verschoven zijn, waarbij tevens de groei der christengemeenten van invloed zal zijn geweest. De lidmaten daarvan, de cirr
cumstantes, omstaanders, zoals de Canon Missae hen nog steeds noemt,
zullen de officiërende priesters wel eens gehinderd hebben bij het verrichten der sacrale handelingen. Men gaat dan om het altaar een rechthoekige omheining plaatsen, de cancelli, bestaande uit marmeren palen
met hekwerk of, meer nog, met stenen platen, plutei, ertussen. Binnen
deze omheining, die later de naam schola cantorum kreeg (afb. 7) , kon
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het liturgische gebeuren zich ongehinderd afspelen; de ontwikkeling der
liturgie, en wellicht ook praktische redenen, droegen er toe bij, dat men
ook binnen deze omtuining het altaar steeds verder naar achter schoof,
terwijl het, om het zichtbaar te doen blijven voor de gelovigen, op een
verhoog van enkele trappen kwam te staan, als het zich al niet door de
aanwezigheid ener meinoria boven de vloerhoogte verhief. De onverr
mijdelijke volgende stap was, dat men bij nieuw.- of herbouw het altaar
niet meer voor de trappen der bèma, maar op het plateau der absis
plaatste, pal vóór de cathedra, die overigens in verloop van tijd sterk
aan belangrijkheid had ingeboet. Buiten Italië werd zij daarom, in de
bisschopskerken, verplaatst naar de zijwand van het koor.
Wij wezen er reeds op, hoe de reliekencultus met zich meebracht
dat er geleidelijk aan meerdere altaren in één
in het Westen althans
en dezelfde kerk werden geplaatst. Hun aantal vermeerderde zich in de
loop der tijden zeer sterk, om een hoogtepunt te bereiken aan het einde
der Middeleeuwen, toen kerken met twintig, dertig en meer altaren
waarlijk niet tot de uitzonderingen behoorden. Men ging dan ook weldra onderscheid maken tussen het hoogaltaar (altare senius, principale,
maius, summum, primum, magistrum, cardinale, capitaneum) 9) en de
overige altaren.
Stond dit in de vroege Middeleeuwen nog voor de koortrappen, en
bevond er zich een tweede, kleiner op de plaats van de vroegere cathedra,
dan heette dit altare capitis, in capite, de retro of altare minus. Soms
plaatste men dit altare minus ook wel in het schip; in de latere Middeleeuwen, als de afstand letterlijk en figuurlijk tussen gelovigen en
hoogaltaar hoe langer hoe groter wordt, en vooral als het laatstgenoemr
de in de koordienst der kanunniken wordt betrokken, wordt dit altare
minus parochiealtaar, plebania, altare laicorum, altaar voor het volk,
voor de leken. Wijl het meestal op de kruising van schip en transept
stond kreeg het veelvuldig de titulus van altare Sanctae Crucis, Heilig
Kruis-altaar. Deze parochie-altaren zijn bij de opheffing van kapittels
en kloosters voor het merendeel verdwenen. In onze dagen keren zij,
met andere functie, zin en betekenis, weer terug als de centraal geplaatste offertafel, terwijl het altare maius sacramentsaltaar wordt en
de zijaltaren hun betekenis verliezen. Op de zich rond deze nieuwe opstelling voordoende problemen hopen wij in een ander artikel nader in
te gaan.
9)

Braun, o.c., I, p. 34 vlg.

De relatie arts-patiënt

J. J. C. MARLET, zenuwarts

OORAL in de afgelopen twee jaren heeft schrijver dezes in woord en geschrift 1) bezorgdheden geuit over de devaluatie van de relatie arts-patiënt
en over de omstandigheden welke deze relatie in positieve en in negatieve zin
beïnvloeden. Hij en talrijke collegae waren en zijn nagenoeg éénsvoelend in een
onbehagen over onze beroepsactiviteiten en zagen dezelfde ongunstige determinanten in het maatschappelijk bestel, in de universitaire opleiding, in de technif icering van -de geneeskunde, in het verzekeringswezen, in de politiek-sociale
tendensen van de laatste decennia.
Onder recente publikaties in het buitenland over hetzelfde thema (crisis in
de geneeskunde) trof ik een boek, dat de Nederlandse lezer de overtuiging bijbrengt dat de situatie in West-Duitsland in grote lijnen even precair is als ten
onzent. Dit werk Der Arzt van Prof. Dr. H. Schulten '2) is voor mij aanleiding het her en der verspreide materiaal nogmaals te ordenen. De belangrijkste gedachten van Schuiten, speciaal die welke ook in verschillende Nederlandse
geschriften door anderen geuit zijn, volgen hieronder in kort bestek.
„Die ,Krise der Medizin ist ein Problem des Verfalls der iirztlichen Moral",
stelt Schulten kernachtig (blz. 2) en merkt daarbij op dat wat vroeger tot een
kleine kring academici met een strenge beroepseer beperkt bleef, nu een massaberoep is geworden waarvan het fatsoen reglementering behoeft. Even verder
zegt hij, dat het verval van de medische ethiek niet geïsoleerd bestaat: „Es ist
nur eine Teilerscheinung einer weltweiten Krise der gehobenen bürgerlichen
Stánde in der ganzen Welt" (blz. 3) .
Schulten, die zich in het bijzonder richt tot studenten en afgestudeerde artsen, vraagt zich vervolgens af waarom men arts wordt. Het voorbeeld van vader
of andere familieleden speelt bij deze beroepskeuze een grote rol, daarnaast de
zo te bereiken relatief hoge levensstandaard, het aanzien en prestige dat aan het
in
medisch beroep inhaerent is mitsgaders de macht over medemensen, en
laatste instantie de wil om de lijdende mens te helpen.
De gang van zaken op Duitse medische faculteiten wordt volgens de auteur
gekenmerkt door een absolute academische vrijheid van doceren en studeren. In
zijn vergelijkende kritiek op dit systeem gaat hij de toestand op Nederlandse
universiteiten voorbij, terwijl hij wel de leerprogramma's van Amerikaanse universiteiten in zijn beschouwingen betrekt. Op dit ene punt zou hij zich aan
voorbeelden ten onzent kunnen spiegelen. Evenals zijn overige kanttekeningen
bij 'bestaande toestanden in de (sociaal-) geneeskundige en medische ethische
sector, kunnen wij ons ook zijn verzuchting aantrekken: „Unser Unterrichtsund Prüfungswesen ist auf der Ueberschusz-methode aufgebaut" (blz. 12),
waarmede hij bedoelt te zeggen dat er meer wordt gedoceerd dan voor het exa-

V

1) De meest recente artikelen verschenen in De T ijd-Maasbode: De arts en zijn
geweten (2-3-1960) , Arts en betoverde wereld (2-4-1960) , De mens veronachtzaamd
(28-4--1960) , Teamwork in de geneeskunde (30-6-1960).
2) Prof. Dr. H. Schulten, Der Arzt. — Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1960, 210.
pp,
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men noodzakelijk is en dat er bij examens méér kennis wordt gevergd dan de
candidaat in zijn praktijk kan bijhouden, resp. gebruiken. Zijns inziens ware het
beter de student in de geneeskunde de fundamenten voor de vorming tot huisarts mee te geven; de specialisering kan dan later gebeuren. Schutten toont zich
voorstander van meer discipline in het onderwijs waardoor de mogelijkheid tot
betere selectie bestaat. Op dit punt moge ik een mening van Prof. Dr. G. A.
Lindeboom invoegen. Deze Amsterdamse hoogleraar achtte het zijn taak van
protestantse zijde een „Medische Ethiek" 3) te schrijven. De geestes-wetenschappelijke zijde van de medische opleiding is in de laatste eeuw ontegenzeggelijk in
verdrukking gekomen, aldus Lindeboom; zekere voorlichting omtrent speciale
problemen van medische ethiek behoort tot de urgente desiderata, temeer als de
universiteit verondersteld wordt ook nog te moeten bijdragen in de algemene
vorming van de student „want de beste ethische noties die de student van huis
uit medebrengt, zijn onvoldoende om hem voor verlegenheid, aarzeling en weifeling te behoeden"
Wanneer men zich gedachten maakt over de relatie arts-patiënt (blz. 46),
neemt men stilzwijgend aan dat de arts, in tegenstelling tot de variabiliteit en
labiliteit van de patiënt, een betrekkelijk constante grootheid is en men vergeet
dat de arts ook maar een mens is, een mens met prettige en minder prettige
eigenschappen, onderhevig aan stemmingen, zorgen, gevoelens van sympathie en
antipathie alsook aan moeilijkheden van financiële, familiale en andere aard:
„Es ist notwendig, nicht nur eine Psychologie und Psychopathologie der Kranken, sondern auch eine solche des Arztes zu schreiben, wenn man ihr Mit- und
Gegeneinander verstehen will". (Zie overigens: waarom wordt iemand arts?)
Dat de diagnose een medische abstractie is, en dat het niet om ziekten maar
om zieke mensen gaat, zegt. Schuiten niet voor het eerst. Zeer behartigenswaard
is evenwel zijn uitspraak, dat door de enorme vooruitgang in de laboratorium-,
röntgenologische- en electrologische diagnostiek een diagnostisch chaos dreigt te
ontstaan indien de resultaten van deze hulpmethodieken worden overgewaardeerd en het eigenlijke persoonlijke klinische werk schijnbaar overbodig maken.
Hier ligt een van de hoofdoorzaken van de crisis in de geneeskunde: de diagnostische hulpmiddelen worden vaak niet meer gebruikt ter bevestiging van een
klinische indruk maar wel als machinale diagnosestellers. In dit licht wordt de
door Schulten geciteerde opmerking van Lauda betekenisvol: „Ich f ur meine
Person glaube, dasz kranke Menschen heute im Durchschnitt, wenigstens medizinisch, schlechter versorgt sind als ehedem" (blz. 59). Inderdaad, de technische vooruitgang in de geneeskunde komt niet of onvoldoende tot zijn recht
door slechte klinische diagnostiek, fout geïndiceerde medicaties en door veronachtzaming van medicamenteuze bijwerkingen.
Alle mogelijke specialisten weten, aldus Schulten, dat hun behandelingen
tweeërlei werking hebben: een pragmatische en een suggestieve. Alleen vele
psychotherapeuten zijn van mening dat hun behandelingswijze niet suggestief
zou kunnen werken (blz. 65). Dat de schrijver de psychotherapie allerminst disqualificeren wil, blijkt wel uit zijn bewondering voor het, ook in Nederland bekend geworden, werk van Balint 4) en uit de raad aan de huisarts om ondanks
gebrek aan tijd gebruik te maken van zijn bijzonder gunstige positie voor „klei3) Prof. Dr. G. A. Lindeboom, Medische Ethiek. ~ Kampen, 1960.
4) Dr. M. Balint, Der Arzt, sein Patient und die Krankheit. — Stuttgart, 1957.
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ne" psychotherapie, juist bij patiënten die gehinderd worden door functionele
klachten. Als ultimum refugium voor lijders aan neurotisch gedetermineerde
verschijnselen ziet hij een lange psychotherapie, een behandeling die de meeste
patiënten zich om finantiële redenen niet kunnen permitteren.
Ik kan in het kader van dit artikel slechts flarden weergeven van het argumentrijke, boeiende en uitstekend opgebouwde betoog van Prof. Schuiten. De
gewillige lezer heeft echter allang begrepen dat de nuchtere en constructieve
kritiek van deze Duitse internist koren is op gelijkgewiekte Nederlandse molens.
Volkomen juist constateert Schuiten de stormloop op het medisch ambtsgeheim
door de ziekenfondsen en de particuliere verzekeringsinstellingen, gemeentelijke
instanties, rechtbankfunctionarissen, bedrijfsleidingen en wat dies meer zij (blz.
57) . Hoe negatief deze stormloop de vertrouwensrelatie arts-patiënt beïnvloedt,
zal straks ook nog blijken uit reflecties van niet-medici.
„Droht in der Praxis die o'berf lachliche Routine, so im Krankenhaus die
mechanisierte Inhumanitát" (blz. 70-71), zegt de schrijver en voegt hier aan
toe, dat ongetwijfeld vele zieken in klinieken worden opgenomen die minstens
zo goed thuis zouden kunnen worden behandeld of wellicht vroegtijdiger konden worden ontslagen. Als één van de redenen noemt hij de gebrekkige samenwerking tussen klinicus en huisarts ! Niet minder bekend in onze oren klinkt de
mededeling, dat in Duitsland vele ziekenhuisbedden geblokkeerd worden door
oude en hulpbehoevende lieden, voor wie vooralsnog geen adaequater heenkomen bestaat. In ons land verscheen een dissertatie over de opnamesituatie
in ziekenhuizen ) ; de gegevens zijn in verschillende opzichten zorgwekkend.
Over de kwakzalverij laat Schuiten geen getallen los. Wel geeft hij toe dat dit
euvel in zijn land zeer verbreid is.
Gezond commentaar geeft de auteur ook bij het teamwork in de geneeskunde.
Wij, Nederlandse artsen, kunnen ons vrijwel zonder uitzondering aantrekken
wat deze humane collega als strikt wenselijk op dit gebied naar voren brengt
(blz. 92 e.v.). Over Ganzheitsmedizin slechts het volgende: „Fur den guten
Arzt ist es doch selbstverstindlich, dasz er nur den ganzen Menschen mit Leib
und Seele behandeln kann, alles andere ist eine Redensart. Gewisz mussen wir
den Dingen in der Medizin einen Namen geben, aber nur zu leicht nehmen
diese ein Eigenleben an" (blz. 105) . Een integrale geneeskunde zoals ten onzent
bedoeld door Querido 6 ) heeft Schuiten evenwel niet op het oog.
„Nur der Körper selbst kann Krankheiten heilen" zegt de schrijver als variatie op het aloude „Natura sanat, medicus curat". Terecht verzet hij zich tegen
de vele kostbare onderzoekingen en dozijnen even onnodige medicamenten welke onder het mom van „verantwoord en gewetensvol werken" worden uitgevoerd, resp. voorgeschreven door artsen -die per se iets willen „doen" en liever
de klager door alle denkbare diagnostische apparaturen trekken dan een kunstfout riskeren. De pharmaceutische industrie profiteert van deze doktoren en hun
patiënten door „voor elk pijntje een medicijntje" te tabletteren, maar de geneeskunde verzandt zodoende in het vlak der charlatanerie. Voor de medische
heren, die het leeuweaandeel van de reclamepublikaties plegen op te stellen,
heeft Schulten geen goed woord over (blz. 200) .
Hoewel de gedachten van de auteur over het inkomen van de arts alle aan5) Dr. L. P. Bruyel, Ziekenhuisopname en maatschappelijke omstandigheden. —
Assen, 1958.
6) Prof. Dr. A. Querido, Inleiding tot een integrale geneeskunde. , Leiden, 1955.
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dacht verdienen (blz. 112 e.v.) , zal ik deze niet uitvoerig refereren. Aan zijn
voorstel tot sanering van 'bestaande ziekenfondsregelingen, welke betrekking
hebben op ruim 80% van de bevolking, kan ik echter moeilijk voorbijgaan.
„Das heutige deutsche System ist m.E. so unpsychologisch aufgebaut und interessiert Arzt und Patienten nur am Kranksein und nicht am Gesundwerden, so
dasz es dringend reformbedürftig ist. Solange den Kranken Arzt und Arznei
unbeschrankt und völlig frei zur Verfügung stehen, werden die Kranken oder
die vermeintlich Kranken weiter mit kleinen und kleinsten Stórungen den Arzt
aufsuchen und ihm die Zeit nehmen, sich mit den ernsthaft Kranken so zu besch .ftigen, wie es notig ware" (blz. 117). Hij vergelijkt de situaties ten deze in
Frankrijk, Engeland, Amerika en de Sovjetstaten, en spreekt zich uit voor een
procentuele bijdrage van de patiënt in de onkosten verbonden aan medische behandeling en geneesmiddelen.
Op Schultens indeling van de artsen kom ik later nog terug. Terloops zij opgemerkt dat hij het begrip „bad-arts" niet helemaal au serieux neemt en opvallend weinig waarde hecht aan bad- en aanverwante kuren (blz. 161) . Bijna
aan het eind van zijn boek (blz. 192) vind ik de volgende passage: „Wren alle
Aerzte mit allem nötigen Wissen ausgerüstet und waren sie alle uneigennützige
und edle Charaktere, so g .be es keine Krise in der Medizin, keine Konflikte
verschiedener Gruppen und dieses Büchlein brauchte nicht geschrieben zu werden". Dit zelfde herhaalt hij met andere woorden in het slotwoord, en is bepalend voor de inhoud van het gehele werk.
In het na-oorlogse Duitsland hebben nog wel andere artsen hun stem in dezelfde toonaard verheven. Prof. Dr. Leo Norpoth, een van de meest vooraanstaanden in dit koor, zei enkele jaren geleden zonder veel omhaal: ,,Die
Macht des Kollektives versucht auf der anderen Seite wie ein verschlingendes
Leviathan in falsch gesteuerter Sozialversicherung, in der Staatsmedizin totalitiiter Regime, in überspitzter Anwendung eines falschen Wissenschafts- und
juridischen Staatsbegrif f es den Einzelmenschen, besonders den Kranken zur
bloszen Nummer zu erniedrigen" 7
Een recent geluid uit Oostenrijk is dat van Prof. Dr. Erwin Stransky; het is
vrijwel identiek met de kerngedachten van Schultens Der Arzt. „Also musz der
Kranke beim Arzte, an den er sich wendet, voraussetzen kinnen, dasz er erstens
die erf orderlachen fachlichen Kenntnisse und Fáhigkeiten besitze, dari ber hinaus aber auch allgemein menschlich-charakterliche Gewáhr dafür biete, diese
seine Kenntnisse und Fáhigkeiten in sozialem Sinne nach den Grundsiitzen
iirztlicher Ethik und Deontologie anzuwenden, nicht also etwa nach kommerziellen oder anderen der irztlichen Moral- und Pflichtenlehre nicht entsprechenden Richtlinien (wozu, zumal bei Ueberlastung des Arztes, auch manche Exigentien ziihlen, wie sie die Verkassung mit sich bringt) . Dies sind wesentliche
Elemente im Aufbau jener inneren Relation, die sich von alters het „Vertrauen" zum Arzte nennt ...." ,8 ) .
) .

Uit het voorgaande kan worden opgemaakt, hoe de situatie van de arts in de
7 ) Prof. Dr. L. Norpoth, Das Menschenbild in der heutigen Medizin, voordracht ge
houden in Freiburg op 4~6- 1955.
8 ) Prof. Dr. E. Stransky, Menschenbehandlung und Menschenf uhrung aus ârztlichet
Schau, in Menschenführung im Blickfeld der Pádagogik und Psychohygiene.
Wien
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München, 1960, blz. 111.
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hedendaagse maatschappij, speciaal de relatie arts-patiënt, van medische zijde
wordt bekeken, waar de arts zijn eigen tekortkomingen aantreft en via welke
correcties in zijn wereld hij het traditionele ideaal van de vertrouwensbinding
met de zieke wenst te handhaven, resp. te vernieuwen. Nu moet gezegd, dat
deze problematiek zich met name toespitst in de sector waar artsen werkzaam
zijn die de gehele mens benaderen. Volgens Schulten (blz. 131) zijn dit de
huisartsen, internisten, kinderartsen en für die seelische Seite allein de
psychiaters. In wezen zijn de orgaanspecialisten en de sociaalgeneeskundigen bij
deze materie evenzeer betrokken. De door Schuiten vermelde restrictie voor psychiaters geldt in Nederland stellig niet, daar wij toch met zenuwartsen (neuropsychiaters) werken, terwijl ten onzent juist de internisten meer tot orgaangeneeskunde neigen. Zou het misschien zo zijn, dat bovengenoemde probleemstelling voortkomt uit een anachronistische instelling van de zichzelf idealiserende
medicus ? Zijn al deze hooggestemde formuleringen wellicht te duiden als stuiptrekkingen van een vergane soort ? Een pseudo-heroisch epitaaf?
Het gaat dan blijkbaar om de vraag: wat verwacht de zieke van zijn dokter,
wat mag de patiënt van zijn arts verwachten, en wat kan hij verwachten (m.a.w.:
wat vermag de arts ten behoeve van zijn patiënten op te brengen) ? Beantwoording van de eerste vraag vergt een enquête. De resultaten daarvan zouden vermoedelijk zijn, dat sommige mensen niets van de arts verwachten, velen op een
zakelijk onderzoek en een dienovereenkomstige behandeling rekenen, en anderen de meesten menen recht te hebben op een medische benadering die
gericht is op de hele mens met alle denkbare aspecten van dien (lichamelijk,
psychisch, sociaal, geestelijk) . Beantwoording van de tweede vraag betekent
een ideaalstelling, en dan geloof ik dat dit ideaal nagenoeg samenvalt met de
verwachting van de groep die de hoogste eisen aan de arts stelt, mits deze eisen
stroken met waarachtige noden. (Een gecombineerd antwoord op vraag één en
twee is gepubliceerd in Frankrijk en zal nog aan de orde worden gesteld) .
Het antwoord op de derde vraag is afhankelijk van de persoon van de arts en
is dus in elk geval anders. De medicus, die het op hem gedane appèl kent en
geeft wat hij heeft, zou in vrede met zichzelf kunnen leven. Wanneer hij evenwel dagelijks merkt, dat inzet van zijn beste krachten geenszins voert tot een
hem bevredigende benadering van zijn praktijkideaal, dan ontstaat een gewetensconf lict dat hoe dan ook naar een oplossing dringt.
Tot de „oplossing" staan verschillende wegen open. De arts kan de omvang
van zijn praktijk beknotten, wat alleen mogelijk is indien een naaste collega in
staat en genegen is zijn eigen werkgebied uit te breiden, afgezien van de financiële consequenties van een dergelijke beknotting. De arts kan ook zijn eventuele bijfuncties en liefhebberijen afzweren. Deze maatregel is slechts uitvoerbaar wanneer deze bijfuncties van geen belang zijn of overgenomen kunnen
worden door iemand anders, en indien de liefhebberijen niet essentieel zijn in
het kader van de meest noodzakelijke ontspanning. Tenslotte kan de arts de
nodige uren afnemen van de tijd die hij besteedt aan zijn vrouw, de opvoeding
van zijn kinderen en het aanhouden van relaties met familieleden en vrienden.
In laatstgenoemde regio, zeker als de strijd juist daar moet worden uitgevochten, culmineert het gewetensconflict. De getrouwde arts kan en mag zich niet
veroorloven te zeggen: alles voor mijn patiënten, en wat er dan aan tijd overschiet 'behoort mijn gezin. Echtgenote en kinderen hebben ook in het doktersgezin onvervreemdbare rechten. Zij behoeven man en vader minstens zo zeer als
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in andere gezinnen. Op dit punt vind ik een oudere collega aan mijn zijde. Zijn
betoog 9 ) kwam ongeveer hierop neer: Het is nog altijd zo, dat er speciaal op
de gedragingen van een arts wordt gelet, niet alleen op zijn medische gedragingen maar ook op zijn gedragingen als huisvader; zijn gezinsleven trekt veler
aandacht; loopt in zijn huis alles op rolletjes, dan heeft hij recht van spreken en
adviseren, en zelfs als hij zich van woorden en adviezen op algemeen gebied
onthoudt, gaat er een positieve invloed uit van zijn gezinsklimaat. Onnodig te
vermelden wat er gebeurt indien het doktersgezin chaotisch imponeert. Dokter,
let op Uw saeck ! En dit geldt stellig niet slechts met het oog op de uiterlijke
schijn en voor het effect naar buiten. De arts, die in zijn privé leven gewrongen
staat, kan moeilijk in de relaties met zijn patiënten harmonisch staan.
Om kort te gaan: meer dan een reden noopt de arts zijn gezin niet te verwaarlozen ten gunste van zijn praktijk, terwijl toch de aard van zijn beroepsactiviteiten hem tot een weinig huiselijke figuur maakt. Wat blijft dan de medicus over,
die een idealistische praktijkvoering wenst te paren aan het bijhouden van zijn
vakkennis, het cultiveren van zijn gezins- en andere relaties en het handhaven
van zijn complexe functies in de maatschappij ? Tijd bezuinigen op zijn ontspanningen en liefhebberijen tot waar het niet meer kan; de persoon van de arts
zal hieronder lijden en bijgevolg het geheel van zijn activiteiten op elk gebied.
Ieder voorstelbaar compromis betekent bij déze medicus een verlies in een van
zijn leefruimten en dus een keuze voor zijn geweten. In artsenkringen wordt
steeds vaker de vraag opgeworpen of de dokter, zoals die in dit geschrift bij
voorkeur wordt geschetst, nog wel in de hedendaagse maatschappij past.
Op gedifferentieerde wijze werd deze vraagstelling nader onderzocht door
dokter Y. van der Wielen, die geholpen door vier artsen-enquêteurs gegevens verzamelde bij 300 huisartsen. Uit zijn rapport 10 ) blijkt o.m., dat de
huisarts van oordeel is, dat de patiënt het vertrouwen in zijn persoon en zorgen
aan het verliezen is, voorts dat 12 % van de ondervraagden geen bevrediging
hebben in hun praktijkwerk (omdat zij naast hun beroep geen tijd meer vinden
voor een persoonlijk leven) en dat 60% niet toekomt aan het bijhouden van
noodzakelijke vakliteratuur. Het overgrote deel der huisartsen schreef de devaluatie van de vertrouwensrelatie toe aan de toenemende specialisatie en ook aan de
popularisering van de geneeskunde 11 ) . Van der Wielen zelf zoekt de oorzaak
van het groeiend wantrouwen bij de zieken hoofdzakelijk in de omstandigheid,
dat de dokter gemiddeld slechts 5 minuten met zijn patiënt in contact blijft.
Nog altijd heb ik geen aandacht besteed aan de verwachting van de patiënt
t.a.v. zijn dokter. Ik noemde reeds een Franse publikatie uit 1949 waarin enig
licht wordt geworpen op deze kant van de medaille. (Gemakshalve maak ik
gebruik van de zeer goede Duitse vertaling 12 ) ) . Gevaren die volgens de
zeven leken-auteurs de geneeskunde van alle kanten bedreigen zijn: een
materialistische conceptie van leven en gezondheid, mechanisering van de menselijke verhoudingen binnen een zich progressief atomiserende maatschappij, en
de dwalingen van een collectivistisch georiënteerde politiek op het gebied van
9) Dr. H. R. Bax, Het doktershuis als opvoedkundig centrum. Ned. Tijdschr. voor
Geneeskunde, 103. II. 42, blz. 2118-2125.
10) Y. van der Wielen, De huisarts en de doeltreffendheid van zijn aandeel in de
gezondheidszorg. — Assen, 1960.
'11 ) J. J. C. Marlet, Populaire medische voorlichting. — Tijdschr. voor Soc. Geneeskunde, 37-11, blz. 423-432.
12) G. Marcel, J. Rolin e.a., Was erwarten wir vom Arzt? — Stuttgart, 1956.
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de volksgezondheid. Van Rolin is de volgende omschrijving van de relatie artspatiënt: „Begegnung zweier freier Menschen, der eine ganz Vertrauen, der
andere ganz Gewissen: ein Mensch voller Angst, der sich nach Hilf e umsieht,
und ein anderer, der ihm immer seine Hilf sbereitschaf t, oft seine Sympathie und
manchmal sein Herz zuwendet". (blz. 14). Verwijtend klinkt uit de tekst de
vraag: houdt het recht op een menswaardige behandeling op waar geen geld is?
Thibon spreekt van een crisis in de geneeskunde omdat ook daar „das Idol
dem Druck der Idolatrie unterliegt". Scepticisme dringt zich op waar de geneeskunde pretendeert exact en onfeilbaar te zijn. Speciaal in de sector van de
functionele klachten blijkt de technische behandeling machteloos. De arts doet
alsof hij het weet ! Geen vakman is zo gevoelig voor tegenspraak als de arts.
( Slecht geweten ?) Door een klimaat van vertrouwen en hoop te scheppen, zou
de dokter de heilzaamheid van zijn therapie kunnen begunstigen, maar op dit
punt heeft hij de eenheid met de „Heilpraxis" verloren in ruil voor een technisch wetenschappelijk idool. (blz. 39) . De geneeskunde, aldus Thibon, is een
profane wetenschap, maar zij is een profane wetenschap die indirect het heilige
beroert; wil zij haar roeping trouw blijven, dan moet ze zich ervoor hoeden in
wetenschappelijkheid en technocratie af te glijden die van haar een profanerende
wetenschap zouden maken. (blz. 47) . „Wat ik van de arts verwacht is, dat ik
als mens door een mens word behandeld".
Marcel de Corte stelt, dat de band tussen arts en patiënt wezenlijk een ontologische moet zijn, d.w.z.: een specifieke relatie tussen twee menselijke wezens,
van wie de een zich volkomen aan de ander wijdt, terwijl de ander zich aan de
een volkomen toevertrouwt. (blz. 49) Ontmoeting op het niveau van de (eventueel door beiden gewilde) wetenschappelijke zekerheid, verschoont de arts van
de hem kwellende twijfels. Ongeveer hetzelfde bedoelt Debidour als hij zegt,
dat specialisering in zeker opzicht vlucht is voor de verantwoording. Waarop
Rolin aansluit met de woorden: Als alle techniek faalt, blijft de zuivere technicus niets anders over dan zijn onmacht te erkennen. Overtuigender dan uit de
overwegend theoretische beschouwingen van Marcel, Thibon en De Corte blijkt

uit de simpele getuigenissen van Suzanne Fouché en Germaine Brunier, dat de
klachten van de zieken aan het adres van de doktoren in Frankrijk dezelfde zijn
als ten onzent. Enkele voorbeelden: In vele ziekenhuizen is men slechts een
maag, een lever of een caverne; als de medici toch maar geleerd hadden om te
luisteren .... ; verklaar de patiënt de maatregelen die voor en met hem worden
getroffen en verraad hem de waarheid voorzover hij die dragen kan!
Alvorens over te stappen naar het scherpzinnige tractaat van Jean Rolin, nog
een opmerking van Debidour: De arts moet op bijzondere wijze schepsel en
schepping dienen en zodoende, meer dan wie ook, de Schepper. Moreel is hij
niet heer over het leven en zelfs niet over de gezondheid; materieel is hij dit
echter wel en zijn drama speelt in het snijpunt van hieruit voortvloeiende oneindige mogelijkheden, wat hij kan doen, moet doen en niet mag doen. (blz. 126) .
Rolin brengt de medische vrijheden ter sprake. Van het medisch beroepsgeheim zegt hij, dat het in gevaar wordt gebracht door de sociale geneeskunde,
hetgeen bij de patiënt wantrouwen teweegbrengt, want er zijn talrijke lekken.
Het gevaar wordt in de hand gewerkt door een slappe houding van de artsenorganisaties en door constructiefouten in de sociale verzekering. (De auteur acht
het een nadeel, dat de verzekerde geen persoonlijk risico te dragen heeft, wel
„recht" doet gelden op medische hulp maar in het algemeen weinig dankbaar-
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heid opbrengt voor dit gemeenschapsgoed) . Vrijheid van voorschrijven, volgens
kennis en competentie, acht Rolin essentieel. Hij heeft bezwaar tegen algemeen
geldende beperkingen in de receptuur omdat elk geval „een uitzondering" is.
Juridische vervolgingsmogelijkheid op grond van kunstfouten leidt bij de arts
tot angst om therapeutische risico's te lopen en tot een zich dekkende instelling.
De derde vrijheid betreft de keuze van arts en specialist, maar niet minder de
toestemming van de patiënt m.b.t. therapeutische maatregelen en toestemming
van de gezonde mens m.b.t. praeventieve maatregelen (geen onredelijke
dwang) . Zoals de zaken nu staan, worden van de arts een hoge opvatting van
zijn beroep en een strenge gewetensfunctie vereist, anders gaan de medische
vrijheden verloren, aldus Rolin. „Ik verwacht van de arts, dat hij zijn geestelijke
vrijheid in ere houdt".
Ten besluite van deze 'lekepraat' voer ik de Italiaans-Duitse denker Romano
Guardini voor het voetlicht. In een recente verhandeling over het machtsprobleem in de wereld 13 ) , twijfelt deze hoogleraar geenszins aan de betekenis van
de medische verworvenheden, maar als hij het geheel beschouwt van medische
wetenschap, hygiënische en therapeutische technieken, pharmaceutische industrie, verzekerings- en ziekenfondswezen, daarbij in aanmerking neemt de verhouding van de moderne mens patiënt zowel als arts tegenover gezondheid en ziekte, en als hij verder bedenkt dat dit enorme apparaat zich op de
levende mens richt en op de meest verschillende wijzen op hem inwerkt, wat
tevens betekent dat de mens van zijn kant zich in dit apparaat inpast, dan vraagt
hij zich in gemoede af: Is de uitkomst wezenlijk positief ? Of wordt om slechts
één ding te noemen, niet datgene in gevaar gebracht wat ondanks nauwkeurige
kennis en methoden toch juist de grondslag van alle gezondheid en genezing is,
namelijk de innerlijke wil om gezond te zijn, het vitale vertrouwen, de instinctieve zekerheid en het vermogen van de levende mens zich te vernieuwen ? Ofwel: het ligt voor de hand welke voordelen een wel doordacht en deugdelijk
functionerend verzekeringswezen biedt. Ziekte, werkloosheid, door natuurkrachten aangerichte schade, ouderdom, etc. verliezen een groot deel van hun lasten
als men het materieel noodzakelijke verzekerd weet. Stellen wij ons nu eens voor
dat het eindpunt van de verzekeringsaspiraties bereikt en een organisatie geschapen is die alle staatsburgers omvat en met alle mogelijkheden van hulpbehoevendheid rekening houdt, wat komt er dan op den duur en over het algemeen in
een dergelijk systeem terecht van eerlijkheid en bezonnenheid, zelfstandigheid
en karakter, vertrouwen in het leven en bereidheid tot wat komen gaat ? Zal
zo'n systeem van automatische voorzieningen niet tegelijk werken als een systeem dat de mens onder curatele stelt ? Zal het verband met hetgeen leiding,
lot, voorzienigheid heet, niet steeds meer verdwijnen ?" (blz. 51 e.v.) .

***
Afgezien van enkele uitschieters aan beide kanten, overlappen de uitspraken
van medici en niet-medici in binnen- en buitenland elkaar in grote lijnen waar
het gaat om de fundamentele relatie arts-patiënt in de maatschappij van nu. De
dokter met hoge opvattingen over zijn dienende taak is nog niet aan zijn teraardebestelling toe, en er zijn (potentiële) zieken die in hem alleen in die
vertrouwen stellen. Laat ik daarom, uitnaam van de werkgroep
dokter
13) R. Guardini, De moderne mens en het probleem van de macht.
werpen, 1959.
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die ik vertegenwoordig, eens vrij over het hier gestelde thema associëren 14)
Inderdaad is er in onze (Nederlandse) maatschappij sprake van praktisch
irreparable beklemmingen zoals : de gevolgen der snelle industrialisering, het
groeiende bej aardenoverschot, de slinkende recreatieruimten, de huisvestingsmoeilijkheden, enz.
Men breekt zich het hoofd over psychosociale factoren en neurotiserende
momenten, die alle mogelijke ziekelijke verschijnselen en klachten mede bewerkstelligen. De nobele tendens bestaat om de mensen want ze kunnen er niets
aan doen in de watten te leggen, maar daarvoor zijn er te weinig helpende
handen, terwijl de beschikbare veelheid van helpers en helpsters nu reeds de
zelfverantwoordelijkheid van het individu doet tanen. De mens leeft in ettelijke
opzichten op een te hoge standaard (welvaartspeil), maar het mankeert hem aan
gezond religieus levensbesef. In zijn verregaand materialistische levensinstelling
heeft hij ongemerkt het levensdoel verschoven naar de genoeglijkheden van het
nu en hier: hij lijkt nog slechts te streven naar luxe en comfort (wasmachine,
televisie, ijskast, vakanties in het buitenland) . De grote massa wordt, oogluikend
ten aanzien van deze uitwijkgelegenheden, gesust omdat men bang is voor haar
brute collectieve kracht. Het heeft er alle schijn van, dat de achtergrond van dit
gebeuren van politieke aard is, maar dan een politiek die voor de laatste consequenties terugdeinst en juist daarom verstikkend en verlammend is. (Het ene
gat wordt met het andere gestopt, en de zoveelste loonronde is in aantocht) . De
arts is niet meegegroeid met de veranderde maatschappij . Hij huppelt er met een
gevoel van onbehagen achteraan, benut de beschikbare mogelijkheden om zijn
patiënten te sussen, terwijl hij het hiermede in zijn hart niet eens is, hij gaat
noodgedwongen accoord met sociale maatregelen, ziet gemelijk toe hoe bij hem
ingeschrevenen het bijltje er bij neerleggen. Iets overdreven uitgedrukt: de arts
lééft van deze wansituatie, en daarmede is de cirkel in de sector der volksgezondheid gesloten. Niet weinig ziekten persisteren bij de gratie van de dokter
en hebben daar zelfs een praedicaat aan verdiend (iatrogeen!).
Hoevele redelijke en schone noten hebben wij niet op onze zang ? Wij wensen
revalidatie voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten, maar we beschikken
niet over voldoende revalidatie-artsen en aangepaste instituten. Wij wensen een
adaequate behandeling voor hen die niet tegen het leven zijn opgewassen en
gekweld worden door angsten, dwangmatigheden en ongrijpbare narigheden,
maar wij financieren geen psychotherapeuten en nauwelijks sociale psychiaters.
Wij wensen onze zwakzinnige en anderszins gebrekkige kinderen niet te laten
verkommeren, maar bouwen niet de nodige internaten en zien geen kans het
allernoodzakelijkste personeel te werven. Van strafkampen en strenge discipline
hebben we een afschuw, want zulke maatregelen zijn inhumaan en ondemocratisch, maar wel riskeren we het inefficiënt worden van onze ziekenhuizen door
talloze bedden vol te leggen met mensen die daarin niet thuis horen, met „pechvogels'' en „werkschuwen'', en brengen we een aanmerkelijk percentage van ons
volk nabij een moreel faillisement. Wij streven er naar het exact wetenschappelijk onderzoek van de zieke en lijdende mens te verfijnen en waar mogelijk een
doeltreffende behandeling in te stellen, maar de Mens wordt veronachtzaamd,
14 ) Over ontstaan, werkprogramma en doelstelling van deze werkgroep bestaat een
„reportage" van L. P. J. Smeele, Poging tot verantwoording van een bewustwording,
in Kath. Soc. Tijdschr., 12-11, blz. 243~255.
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glipt door de mazen van het rationele net, en belandt niet zelden in de „steun",
bij de psychiater, of bij de kwakzalver.
Dit laatste wensen wij niet, maar intussen cultiveren wij hem wel: de genezende pseudo-god, de kwakzalver. Indien ooit met zekerheid zou worden vastgesteld, dat „de geneeskracht" van magnetiseur en kruidendokter terug te voeren
is op een psychisme in de patiënt dat mede gedetermineerd is door de sociaalculturele situatie waarin deze mens leeft, en tevens duidelijk wordt dat het tempo, waarin de readaptatie van die patiënt aan het dagelijks leven gebeurt, sneller
is onder handen van de onbevoegde genezer dan onder medische behandeling,
dan komt een bredere weg vrij waarover lijders aan bepaalde klachten zich in
eerste of tweede instantie naar genezers begeven, en behoeft die weg alleen nog
maar wettelijk beschermd te worden. Neen, wij wensen zulks niet, maar doen
bijzonder weinig om dit te voorkomen, en de barrière tussen „orgaandokters"
en „psychiaters" lijkt dagelijks hoger te worden.
Het is niet mijn bedoeling om de klok terug te zetten. Ik wil slechts aandacht
vragen voor de onmogelijke stand op die wijzerplaat, voor de anachronismen en
discrepanties waarin wij artsen en patiënten leven, en de lezer ertoe
brengen met Guardini overeen te stemmen in „het gevoel dat de dingen niet
meer kloppen".
Het getuigt van weinig zelfkritiek om tegen te werpen, dat de dingen in de
hier besproken sector nooit geklopt hebben. Men zoeke naar een realistische
setting, waarop niet meer de wanhopige zinsnede past: We dweilen terwijl de
kraan open staat. Een nadere bezinning op de gedachten van Romano Guardini
ten deze zou bij het streven naar een oplossing wel eens een beter compas kunnen zijn dan het hedendaags schimmenspel op politiek en wetenschappelijk
gebied (zoals dit terecht door de Engelse zoöloog Alex Comfort werd gehekeld
in zijn radiolezing: De kunst van het mogelijke, afgedrukt in The Listener).
Van deze veelheid van ernstige gedachten, constateringen, vraagpunten, voorlopige conclusies en „vrije associaties" een samenvatting te geven, is welhaast
onmogelijk. Gesproken werd van een crisis in de geneeskunde, die haar repercussies heeft in de relatie arts-patiënt en anderzijds uit de nivellering van deze
vertrouwensrelatie voortkomt. De technificering van de geneeskunde bevordert
de afsplitsing van een menselijke benaderingswijze van de zieke en maakt deze
wijze van optreden even uitzonderlijk als problematisch. De crisis in de geneeskunde openbaart zich dan ook vooral in een verval van de medische ethiek.
Er zou gestreefd moeten worden naar een doeltreffende selectie van de medische candidaten en naar integratie van medische ethiek en christelijke antropologie in de universitaire opleiding van resp. vorming tot artsen, terwijl de artsen
zelf gewetensvol attent moeten blijven op het behoud van de medische vrijheden. In de medische praktijk kan de bestaande toestand gesaneerd worden door
een drastische vermindering van het patiëntenaantal en een betere organisatie
van het dokterswerk (van der Wielen) , mits zulks ook financieel uitvoerbaar
gemaakt wordt, zodat de dokter meer tijd voor de individuele patiënt krijgt.
Tenslotte dient vooral in sociaal-geneeskundige kringen begrip te groeien
voor de wenselijkheid van het dragen van een partiëel persoonlijk risico door
de verzekerden (Schulten, Rolin) en voor de bezorgdheidsobjecten van Guardini. Allen zij ter overweging aangeboden, dat de grondslag van gezondheid en
genezing is: de innerlijke wil om gezond te zijn, het vitale vertrouwen, de instinctieve zekerheid en het vermogen van de levende mens zich te vernieuwen.
34
-

OLAF HENDRIKS A.A.

De Koerden,
een volksstam in het
Midden-Oosten
ET probleem der Koerden is de tragische geschiedenis van een natie zonder
staat, welke sinds eeuwen vecht voor haar terugkeer in Koerdistan, haar
bakermat, om daar onafhankelijk als een vrij volk te leven. De Koerden bevinden
zich enigszins in dezelfde toestand als de O.ekraïeners en Armeniërs: deze laatsten hebben echter reeds een „vrije" staat in Rusland gekregen, genen, over de
hele wereld verspreid en door de Polen en Russen gehaat, zullen zich moeilijk in
hun aloude streek van Kiev, de kern van de Russische macht, kunnen verenigen.
De Koerden, na al hun bittere teleurstellingen, welke zij van de westerse mogendheden hebben ondervonden, blijven meer dan ooit de overtuiging toegedaan, dat hun nationale droom weldra werkelijkheid zal worden. Sinds de julirevolutie van Bagdad (1958), is het Koerden-probleem wederom sterk op de
voorgrond getreden en kan binnenkort, met zoveel andere, één der meest ontplofbare kwesties van het Midden-Oosten worden. Vandaar het belang enige
gegevens over dit netelig probleem voor te leggen.

H

Land en volk
Koerdistan, dat u niet meer op uw landkaart vindt, verloor reeds in 1514 door
de veroveringen der Ottomanen zijn onafhankelijkheid: het bestaat echter nog als
een gebied in Voor-Azië, waar ongeveer 7 à 8 miljoen (zij zelf zeggen 11 miljoen) Koerden wonen, nu verdeeld over Turkije (4 miljoen), Iran (3,5 miljoen), Irak (1,4 miljoen) en Syrië (300.000) . Hun aantal schommelt dus in die
landen tussen 23 en 28% van de hele bevolking: in Irak behalen steden een
hoog percentage zoals Soelaimaniyak 100%, Erbil 91 %, Kirkoek 5 2, 5 % en
Mossoel 35 %. Ook in Libanon zijn zij talrijk, doch zij worden gewoon onder de
moslims (sunnieten) gerekend en niet als een aparte communauteit. In Rusland
(160.000) bevinden zij zich vooral in Georgië en Armenië: deze streken kwamen aan Rusland door de Russisch-Perzische oorlogen van 1813 en 1828.
Koerdistan (530.000 m 2 is een bergachtige streek, beheerst door de bergketens van de Taurus, Mardin en Zagros, en doorsneden door diepe bergkloven,
waar de Grote Zab, de Boekamal en andere rivieren zich doorheen wringen. Het
ligt tussen de Zwarte Zee en de steppen van Mesopotamië, en van de andere
kant tussen de Anti-Taurus en de vlakten van Irak: het grootste gedeelte wordt
dus begrensd door het Van-, het Oermia- en Mehabad-meer, en in het Zuiden
door Mossoel en Kirkoek.
Grenzend aan Rusland en gelegen op het kruispunt van vier landen, is Koerdistan niet alleen een buffer-staat, welke de verbindingswegen tussen Turkije,
Irak en Iran kan controleren, maar in dit gebied zijn behalve steenkool-, ijzer- en
kopermijnen ook de rijke oliebronnen van Siirt, Koerd Dagh (Turkije), Mehebad
(Iran), en Kirkoek en Mossoel (Irak) gelegen. Deze geografische ligging weegt
dus zwaar bij een eventuele onafhankelijkheid van Koerdistan.
De Koerden zijn geen Arabieren, zij vormen een indo-europees ras met het
)
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koermandje als het meest verspreid dialect (Perzische taal) . Behalve enige christenstammen en enige duizenden Yezidis (duivelsaanbidders) zijn de Koerden
sunniet: zij zijn geenszins formalistisch noch fanatiek. Op de grens van Mesopotamië en Anatolië vestigden zij zich in de bergen, terwijl de Arabieren in de
vlakte bleven: diep zijn de trekken van een bergvolk in hun nationaal karakter
doorgedrongen (drang naar vrijheid, gesloten economie, landbouw, het kleinnomadenleven) . Velen hebben de bergen verlaten en zijn naar de vlakte afgezakt, wegens de aanvallen der Ottomanen en vooral wegens economische redenen: sommigen gingen dienen in een leger of in de administratie, zelden werkten
zij als ambachtsman, het ambacht werd aan de christenen overgelaten. De overheersers trachtten hen ook steeds uit hun gesloten bergmilieu te halen om hen
gemakkelijker te kunnen besturen. Zo vestigden zij zich vooral in de vlakte van
Djezireh (Syrië) ten Westen van Djerabloes, Harran en Nisibis, en in de vallei
van de Tigris rondom Dihoek, Erbil en S j ems j emal : in Turkije rondom Koerd
Dagh. Wij vinden ze ook langs de weg naar Jordanië, Palestina en zelfs Egypte.
In de bergen leefden zij in goede verstandhouding met de christelijke Assyriërs (nestorianen) , wier patriarch zelfs een grote macht over de Koerdische
stammen had. In de vlakte, daar zij goede landbouwers waren, mengden zij zich
gemakkelijk onder de Arabische bevolking, waarvan zij soms de kleding doch
nooit de taal overnamen. Meestal leven zij in feodaal verband, bestuurd door
politico-religieuze sjeiks: het stamgevoel is zeer sterk ontwikkeld, zodat zij
gemakkelijk andere elementen, zelfs verschillende godsdiensten daarin opnemen,
als deze zich maar aan het stamrecht aanpassen. De eenheid ligt in de stam, of
liever in het nationaal gevoel, dat door het rasbesef, de eigen cultuur (taal, literatuur, folklore), en de economische- en sociale instellingen sterk gebonden en
door dichters onderhouden en aangevuurd wordt. Deze drang kan men slechts
begrijpen in het kader van hun nationale geschiedenis met de onregelmatige,
soms tegenstrijdige, doch steeds heldhaftige pogingen om de nationale onafhankelijkheid te verwezenlijken (de Kroniek van Scheref verhaalt hun geschiedenis
tot aan de XVIe eeuw) .
De situatie der Koerden in de verschillende landen
Het is onmogelijk hier de bewogen geschiedenis van de Koerden weer te
geven. Trouwens de wraakroepende onrechtvaardigheden van de grote mogendheden tegenover de Koerden en de andere minderheden zijn genoeg aan de kaak
gesteld, echter zonder resultaat. Miljoenen mensen zijn de speelbal gebleven van
het politieke spel. Amerika weigerde in 1920 het mandaat over Armenië op zich
te nemen. De Assyriërs, die zich in 1917 ten koste van de grootste offers met de
Engelse troepen hadden verbonden, werden door de Engelsen ontvangen als
„hun kleine bondgenoten" ; doch werden daarna tegen de Koerden ingezet ten
voordele van het hasjemietische koninkrijk. De Koerden zijn nooit beter behandeld: zij werden ingezet tegen de Ottomanen (1830, 1880), terwijl zij in Iran
tegen de Engelsen moesten vechten. Na de eerste wereldoorlog is het Westen er
niet in geslaagd uit de verbrokkeling van het Ottomaanse rijk een nieuw Oosten
te scheppen: het had minstens een staat kunnen stichten, waar Armeniërs, Assyriërs en Koerden vreedzaam bij elkander konden leven. Doch het is gemakkelij ker na te kaarten dan zelf te spelen. Wij moeten echter de situatie der Koerden
in de verschillende landen in het kort weergeven om hun politieke kansen zo
juist mogelijk af te wegen.
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In Syrië hebben de Koerden, gedurende het tijdperk tussen de twee wereldoorlogen, zich vooral aan de noordgrens gevestigd in de rijke streek van Djezireh, waar zij zich aangepast hebben aan de extensieve cultuur. Zij kwamen vooral
uit Anatolië (Turkije), waar de politiek van Kemal Ataturk hen wilde gelijkschakelen met „de Turk" als algemene deler. Ataturk heeft de Koerden over de
gehele republiek verspreid, doch zij bekleden dikwijls nu nog goede posities en
onderhouden een sterk onderling contact. Ook de huidige quasi-dictatuur van
Menderes houdt op hen een wakend oog, en van tijd tot tijd wordt weer eens een
verspreiding georganiseerd.
Onder het Frans mandaat hadden de Koerden in. Syrië geen officiële rechtspositie, doch praktisch verkregen zij vele voorrechten. Ofschoon aangepast aan
de nieuwe toestand, verloren de Koerden geenszins hun stamgebruiken. De stam
bleef niet zo zeer als een hiërarchie gehandhaafd, dan wel als een groep om de
nationale traditie te bewaren. Zij verwierven vele eigendommen en bekleedden
goede posities in de middenstand, vrije beroepen, leger en parlement, zoals Hoerani, Klaled, Badaje, enz. De eenheid werd versterkt door de haat tegen Turkije,
en vooral door hun intellectuele vorming en cultuur: zij hebben grote schrijvers
gehad, dank zij de bescherming van de emiers Djaladet en Kameran Aali-BedirKhan. De Fransen, die wegens de Turken en de reeds grote etnische en conf essionele verbrokkeling van Syrië (Aloeieten, Droezen, enz.) aan de Koerden geen
onafhankelijkheid wilden geven, bevoorrechtten ten zeerste hun intellectuele
ontwikkeling (taal, traditie). Officieel niet beschermd, voelden de Koerden zich
thuis in Syrië, waar zij vele voorrechten hadden: vandaar dat zij aan Syrië de
voorkeur gaven, zelfs boven Irak.
In Irak en Iran is de situatie der Koerden ingewikkelder en meer bewogen
wegens de effectieve pogingen om tot de onafhankelijkheid te komen, en ook
wegens de Engelse politiek. Aanvankelijk leefden de Koerden in Irak in een zeer
sterk stamverband, dat door vele oorzaken is verminderd: langzamerhand drong
de staatsmacht, politie, leger, door de aanleg van wegen tot bij hen door, de
sjeiks verloren hun traditioneel gezag, de strijdlust verminderde, de handel
trok hen naar de steden, waar geen Koerdenscholen waren. Doch zij behielden
officieel grote voorrechten : zij hadden eigen lagere scholen, een eigen administratie en rechtspraak, vele ambtenaren en zelfs ministers in de Iraakse regering,
en een zeer voorname intellectuele beweging met grote schrijvers en talrijke
publikaties. Hun sterkste centrum was in het district van Soelaimaniyak (Kirkoek, Erbil, enz.) . Zij hebben echter deze situatie nooit kunnen uitbuiten.
Gedurende de eerste wereldoorlog werd door de Engelsen wel eens de onaf
hankelijkheid beloofd: in de bergen werd zelfs een semi-onafhankelijkheid toegestaan, doch in feite werd geen enkele minoriteit ondersteund, daar de Engelse
politiek op het Arabisme gebaseerd was. Het moeilijkste tijdperk ligt voorzeker
tussen 1920 en 1945. Te Soelaimaniyak, het aloude leengoed der Barazani, had
Mahmoed El-Barazani in feite een Koerdenstaat gesticht (1920- 1930), en sleurde dikwijls zijn stammen in een revolutie tegen Irak mee. Ook de gebroeders
sjeik Ahmed El-Barazani en Mulla Moestafa Barazani organiseerden in 1929
bloedige revoluties, welke slechts door de RAF bedwongen konden worden.
Gedurende de tweede wereldoorlog werden de Barazani te Soelaimaniyak verbannen. In 1943 slaagde Mulla Moestafa erin te ontvluchten, en een nieuwe
revolutie, waaraan vele officieren en ambtenaren deelnamen, te ontketenen. Op
het eind van 1943 werd amnestie verleend, ook sjeik Ahmed werd vrij gelaten,
-
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en er werd een minister benoemd voor de Koerdische aangelegenheden. In 1945
ontketenden de Barazani echter wederom een revolutie: de Iraakse regering sloeg
echter hard terug en zond strafexpedities, zodat eind oktober vele Koerden de
vlucht namen naar het Perzische Koerdistan. Deze talrijke revoluties hebben geen
enkel resultaat opgeleverd: de Koerden kregen niet gedaan, dat de streek (villiyet) van Mossoel een onafhankelijke staat werd. Daar noch de Iraaks-Engelse
overeenkomst van 1930, noch de Volkerenbond de rechten der Koerden ter harte
namen, is het te begrijpen dat vele jongeren hun hoop op Rusland vestigden.
In Iran, waar steeds Koerdenstammen hebben geleefd, welke nooit onder de
Ottomaanse macht hebben gestaan, bestond de Koerdische republiek Mahadad,
gesticht door de Muhri-stam, en waarvan de Iraanse Koerde Mohammed Ghazi
de leider was. Deze republiek werk versterkt door de komst van Mulla Moestafa
Barazani, die tot commandant van het Koerden-leger, dat 30.000 man sterk was,
werd benoemd. Dit werd natuurlijk een staat in de staat. Na de herovering van
Azerbaidjan, dat door de Russen geëvacueerd was, viel het Iraanse leger in
december 1945 de republiek Mahadad aan, welke zich op 31 maart 1947 overgaf. Er was steeds een verstandhouding tussen het separatische en pro-communistisch Azerbaidjan en Mahadad geweest: bij hun vertrek hadden de Russen
natuurlijk de Koerden tegen Iran en Irak opgeruid (1946). Mulla Moestafa
bleef tot juni 1947 doorstrijden, en slaagde erin met een groot contingent van
het leger zich langs het Noorden een weg te banen naar Russisch Armenië, waar
hij met groot enthousiasme ontvangen werd: een ander gedeelte van het leger
vluchtte naar Irak. In juli 1947 werden vele vooraanstaande Koerden te Marhadad vermoord, ook Mohammed Gazi, die als een nationale held vereerd wordt.
Ook hier werd dus hun ideaal niet verwezenlijkt.
In het licht van deze feiten begrijpt men beter waarom de Koerden hun voorkeur aan Syrië geven, ofschoon zij daar nooit officieel erkend zijn geweest, boven
Irak en Iran, waar zij wel officiële voorrechten hadden, en ook waarom de Russische revolutie de brede lagen van de Koerden-intelligentsia sterk heeft aangetast. De Koerden zagen de rode revolutie als het voorbeeld van hun eigen bevrij ding, des te meer daar de Russen zich van de trans-kaukasische Koerden bedienden om deze gedachte bij hen levendig te houden, en het communisme onder hen
te verspreiden. Het communisme is dan ook sterk in de stammen doorgedrongen,
ofschoon de Koerden door hun nationale opvoeding moeilijk communist worden.
De politieke leiding der Koerden is communistisch georiënteerd. Om hun vliegtuigen en andere wapens aan Syrië te leveren heeft Rusland zeker geprofiteerd
van de driehoek, welke tussen de Levan-, Oermia- en Van-meren ligt, en welke
door Koerden wordt bewoond, die zeker wederom in deze „zwaluwen" de lente
van hun vrijheid hebben begroet.
De toestand vóór de Bagdad-revolutie
De situatie der Koerden in Irak was dus zeer ingewikkeld: toch was het de
enige staat, met Rusland, waar zij als een natie met verschillende voorrechten
werden erkend. Ofschoon zij geen enkele gelegenheid ongebruikt lieten om hun
eisen naar voren te brengen in december 1957 legde de weduwe van emier
Djeladet Bedir-Khan nog een uitgebreid historisch rapport aan de Asio-Afrikaanse conferentie te Kaïro voor werden hun nationale rechten niet erkend,
soms zelfs niet door hun eigen ministers, daar hun eisen als communistisch
beoordeeld werden. En inderdaad, de „democratische Koerdische partij", welke
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in alle rangen der Koerden was doorgedrongen, gaf daartoe aanleiding. Mohammed Gazi stichtte de Komuley-beweging, welke in 1945 omgeschapen werd in de
democratische Koerdische partij. Vooral door de vlucht van vele Koerden naar
Russisch Armenië, zwenkte deze partij nog meer naar links. Mulla Moestafa
Barazani werd officier in het rode leger, en beschikte over een uitzendpost. Het
pact van Bagdad, dat juist al hun vijanden verenigde, gaf de Koerden ook geen
zekerheid, vooral daar het begon met de hulpverlening van Irak aan Iran om een
rumoerige Koerdenstam der Djavanroedi te onderdrukken (1936). Dit alles
kwam het communisme ten goede: ook waren de Koerden hevig gekant tegen
Jordanië, het hasjemietisch koninkrijk, dat door de Engelsen geschapen was, als
ook tegen de Arabische verenigde republiek, welke hun voorrechten in Syrië niet
altijd erkende. Onder de regering van Noery Said werden vele Koerdenleiders
gevangen gehouden.
De juli-revolutie van Bagdad
De revolutie van 14 juli 1958 bracht plotseling een grote verandering in de
situatie der Koerden. Kassem schafte het stamrecht voor 200.000 nomaden en
voor een miljoen semi-nomaden af, doch gaf aan de Koerden dezelfde rechten
als aan de Arabieren. „De Arabieren en Koerden zijn opgenomen in de natie. De
constitutie garandeert hun nationale rechten in de Iraakse staat". Door deze uitzonderlijke en belangrijke beslissing werd de politieke emancipatie der Koerden
voor de eerste maal sinds 1514 erkend en verwezenlijkt. Tegelijk met een sunniet
en een sjieiet maakt een Koerde, Khaled Naqchbendi, deel uit van de hogestaatsraad: de vlag der nieuwe republiek draagt de Koerdische dolk en het Arabisch zwaard. De Koerdenleiders, zoals Ahmed Barazani, en de dichter Goran
werden vrij gelaten.
Het nationalisme was losgeslagen: op de foto's der revolutie zag men Koerden
strijden zij aan zij met Kassem. Manifestaties, artikels, weekbladen bedankten
Kassem voor de bevrijding der Koerden, doch stelden ook onmiddellijk hun
eisen. Het idee van een federatie tussen Koerden en Arabieren in één Iraakse
republiek won onmiddellijk veld. Irak is een Koerdisch-Arabisch land: de Koerden zijn geen Arabieren maar bewonen met hen hetzelfde land, niet als emigranten, doch als gelijkgerechtigde inwoners (autochtonen) . De historische en sociologische betrekkingen tussen beide naties zijn steeds sterk geweest: dikwijls hebben zij tegen dezelfde vijand gestreden, Saladijn was een Koerde: samen hebben
ook zij gewerkt aan de uitbreiding van de Islam en de Arabische cultuur: op elk
terrein kunnen de twee naties gemakkelijk samenwerken.
Eenmaal uit zijn banden losgeslagen bleef deze bevrijding niet zonder revoluties in Irak zelf en moeilijkheden in het buitenland, vooral toen Mulla Moestafa
El-Barazani uit Rusland terugkeerde. Vooreerst moest de revolutie van Kassem
zeker zijn de Koerden op haar hand te hebben: zij heeft daarom de nationale
gevoelens geforceerd, ook met het doel de plunderingen door de Koerdenstammen te verhinderen, vooral daar buitenlandse krachten onder hen stookten. De
politieke strijd met andere partijen, vooral met de Baath-partij, kon natuurlijk
niet uitblijven. De socialistische partij, welke nu door Kassem uitgesloten is,
beoogde „het groot Arabisch vaderland", een Arabische eenheid vanaf de Perzische golf tot aan de Atlantische Oceaan. De Koerden zijn tegen elke Arabische
eenheid, en hebben daarom ook geprotesteerd tegen de hasjemietische federatie,
welke ook verdwenen is.
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Sinds het vertrek der Barazani bestond er een grote onenigheid onder de Koerden; de eenheid is door de terugkeer van Mulla Moestafa enigszins hersteld. De
populariteit van Moestafa is zeer groot, en door zijn propaganda aan de radioErivan en doordat hij onmiddellijk de titel kreeg van „Generaal in het gebied
van Barazan", een arme bergachtige streek aan de Turkse grens bij de Grote Zab,
waar de Koerden steeds, zelfs onder het bestuur van Noury Said, een zekere
onafhankelijkheid bewaard hebben. Moestafa verdedigt een Arabisch-Koerdische
gemeenschap, en verzet zich tegen een Arabische unie. Bij zijn terugkeer in Irak
vluchtte de Koerdenstam der Mandani met zijn leider, Mollah Hossein Mandan,
naar Iran, daar zij vijanden zijn van de Barazani, en door dezen beschuldigd
worden, gedurende de revolutie, met het leger van koning Faycal meegevochten te hebben. Ook hebben de Barazani moeten vechten tegen de stammen Barabost en Nawdasht in het hooggebergte van Amadiya aan de Iraanse grens (mei
1959).

Door het „Koerden-feit" te erkennen en aan de politieke partijen de vrijheid
te geven heeft Kassera natuurlijk een reactie uitgelokt, welke in het begin moeilijk te beteugelen was. Wij weten niet precies wat er in het eerste jaar der revolutie is voorgevallen, en welke het spel der verschillende partijen in de opstanden
van Mossoel en Kirkoek is geweest. Wij kunnen ook niet juist bepalen in welke
mate de Koerden nog meer naar links zijn gezwaaid: het is een feit, dat de communistische Koerdische bladen steeds een grotere oplage kregen.
Na het overgangstijdperk, waarin alle politieke partijen opgeheven waren,
heeft Kassem begin 1960 wederom de politieke vrijheid aan sommige partijen
toegestaan: de Baath-partij werd onmiddellijk uitgesloten, en de aanvrage van de
communistische partij, welke direct van Moskou afhangt, werd niet aanvaard.
„De Koerdische democratische Partij", onder leiding van Moestafa Barazani,
werd erkend als de enige partij voor de Koerden: zij is links georiënteerd en zal
zeker op sommige punten met de communisten samenwerken. Zij is daarom geen
communistische partij : er bestaat zelfs een grote onenigheid tussen communisten
en Koerden aangaande de Koerdisch-Arabische federatie, en de mogelijkheid van
een onafhankelijk Koerdistan. Ondertussen werken de Koerden ook heel hard
om hun intellectuele positie te versterken: er is reeds een academie gesticht, en
er bestaat een afdeling voor de Koerdische taal aan het ministerie van onderwijs.
Het plan om de schrijfwijze van het alfabet te vereenvoudigen wordt bestudeerd.
Door de nationale gevoelens der Koerden in Irak aan te moedigen heeft Kassem grote onrust verwekt in Turkije en Iran, vooral daar sommige groepen het
herstel van Koerdistan eisen en Irak door de opzegging van het pact van Bagdad
een bres geslagen heeft in de verdedigingslij n van de Nato en de Seato. Nasser
van zijn kant schijnt de Koerden van Noord-Syrië te willen winnen, want sinds
juni 1958 geeft radio-Kaïro uitzendingen in de Koerdische taal.
De huidige kansen
De onrust van Iran en Turkije verplicht ons te spreken over de Cento, welke
het pact van Bagdad zonder Bagdad vervangt, en in haar plannen de ontwikkeling van de Koerdengebieden heeft opgenomen. Kassem, die nooit een voorstander van het pact van Bagdad is geweest, verliet het pact in het voorjaar 1959: in
de zomer van hetzelfde jaar werd de Cento (Central Territorial Organisation)
geboren. Deze nieuwe verdediging heeft de streek der Koerden nodig, doch zal
een zelfstandig Koerdistan zeker niet toestaan. In september 1959 werd de eerste
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vergadering gehouden, waarbij een nieuw wegennet werd voorgesteld. De weg
Trebizonde-Tebriz (van Turkije naar Iran) loopt te dicht langs de Russische
grens: ook de wegen uit Irak naar Iran langs Revandouz en Bagdad hebben geen
belang meer. Daarom werd besloten de weg vanuit Alexandrette te verlengen in
Djezireh en in het hooggebergte van Anatolië langs Ibn-Omar, Djoelamerk en
Dilman om de verbinding tussen Turkije en Iran te verzekeren. De weg gaat
door de streken van Bohtan en Hakkiari, welke tot nu toe vrij gebleven zijn van
de Turkse infiltratie, bij gebrek aan wegen, zodat daar 50.000 Koerden in een
betrekkelijke vrijheid hebben kunnen leven. De nieuwe weg zal hen van hun
vrijheid beroven. Van de andere kant zal men rekening moeten houden met het
feit, dat het Koerdengebied in het middelpunt ligt van de verdediging van het
Nabije Oosten, en dat wegen in een vijandige streek nooit veilig zijn. Vandaar
dat Iran ook meer aandacht aan de Koerden besteedt: de Perzische regering geeft
grotere vrijheid aan het Koerdisch onderwijs; te Teheran verschijnt een Koerdisch dagblad en radio-Tebriz geeft uitzendingen in de Koerdische taal.
Het begin van de Cento is voor hen in ieder geval beter dan dat van het pact
van Bagdad, doch de Koerden zijn ook tegen de Cento gekant, daar deze hun
plan tegenwerkt. Immers de Cento in haar huidige vorm zal nooit een onafhankelijk Koerdistan toestaan: een onafhankelijk Koerdistan zou heel de kaart van
het Nabije Oosten veranderen en het evenwicht der verdediging verbreken.
Turkije zou van Iran en verderop van Pakistan afgesloten zijn (ook van Irak,
doch dit is nu niet van belang) , en zou als buren hebben Rusland, Syrië en Koerdistan; drie landen, welke niet dezelfde waarborg bieden als de Cento-landen.
Zou Turkije, dat het steunpunt is van de organisatie, aldus worden afgesloten,
dan vervalt heel de weerstand van de centrale Midden-Oosterse verdediging.
Kan Kassem zijn beloften nakomen?
De Koerden hebben Kassem ondersteund in zijn strijd tegen de partijen: zij
blijven hem zeker trouw. De Koerden zijn tegen een vereniging met Nasser, zij
zijn ook tegen de Cento: ofschoon links georiënteerd, zullen zij niet met Rusland
gaan, dat geen individuele vrijheid toestaat, waaraan de Koerden zeer gehecht zijn.
De voorlopige constitutie heeft de Koerden, voorzeker, gelijke rechten met de
Arabieren gegeven, doch geenszins een volledige onafhankelijkheid toegestaan,
noch minder de hulp voor de herleving van Koerdistan toegezegd. In de huidige
omstandigheden is dus een onafhankelijk Koerdistan nog een utopie.
Wat hun situatie in Irak zelf betreft is het moeilijk de toekomst te voorspellen.
Wij moeten de verdere ontwikkeling van het Koerdenprobleem afwachten. De
Koerden zullen zeker hun positie, vooral als een nationale en democratische
partij, versterken, doch wij zien niet in hoe zij een onafhankelijke of zelfs federale staat in Irak kunnen verwezenlijken, daar deze moeilijk verenigbaar is met de
integriteit van het land.
Daar Arabieren en Koerden dezelfde rechten hebben, zou men het pact 43 van
Libanon als voorbeeld voor een oplossing kunnen voorstellen: in Libanon leven
de christenen en muzelmannen samen volgens een niet-geschreven overeenkomst.
Het voorbeeld van Libanon is onlangs ook voor Algerije voorgesteld. Doch zelfs
dit voorstel is moeilijk in Irak te verwezenlijken, daar de Koerden daarmee zeker
geen voldoening nemen en een soortgelijk pact historisch moet groeien en niet
opgelegd kan worden. De lijdensweg der Koerden en van zo vele andere volkeren met hen is nog niet beëindigd.

WETENSCHAPPELIJKE
KRONIEK

F. BERTIAU S.J.

Grondbeginselen der cosmogonie

D

E cosmogonie is een exacte wetenschap die de ontwikkeling van het heelal
in zijn geheel bestudeert. Het woord „heelal" in deze definitie betekent de
totaliteit van waarneembare gegevens waarover de wetenschap van nu en vroeger
beschikt. De cosmogonie houdt zich dus niet bezig met feiten die niet waarneembaar zijn. Alleen meetbare gebeurtenissen, waarvan de licht- of radiosignalen
ons reeds bereikt hebben, interesseren de cosmogonist. Er zijn namelijk een groot
aantal gebeurtenissen die wel reeds tot het verleden behoren, maar waarvan de
elektromagnetische signalen ons nog niet bereikt hebben. Wat zich b.v. in de
Orion-nevel gedurende de laatste honderd jaren heeft afgespeeld, is geen object
van de cosmogonie, omdat de afstand van deze nevel zo groot is, dat de signalen
van deze „recente" gebeurtenissen nog niet tot de aarde zijn doorgedrongen.
M.a.w. de cosmogonist kent het nu alleen voor zo ver het zijn onmiddellijke
omgeving betreft. De hemel die hij nu ziet en de extragalactische nevels die hij
nu fotografeert, zijn reeds duizenden en zelfs miljoenen jaren oud. Laten we
niet vergeten dat een lichtj aar een afstand aanduidt door een lichtstraal in één
jaar doorlopen. Wat dus 1000 lichtjaren ver ligt, behoort ook tot het verleden
van 1000 jaren geleden.
De cosmogonist staat voor een heel bijzondere moeilijkheid. De fysicus, de
scheikundige en de biologist kunnen zelf gebeurtenissen provoceren om aldus
hun theorieën te controleren. De astronoom kan wel geen experimenten doen,
hij moet genoegen nemen met het feitenmateriaal dat het heelal hem bezorgt,
maar dit feitenmateriaal is zo enorm uitgebreid (miljarden sterren van alle
mogelijke afmetingen, temperaturen, spectraaltypen enz.) , dat het hem niet
moeilijk valt, zijn theorieën daaraan te toetsen. De cosmogonist daarentegen is
niet zo gelukkig. Hij beschikt over het grootst denkbare laboratorium: het heelal,
maar hij kan geen experimenten organiseren zoals de fysicus doet, noch beschikt
hij over meerdere „heelallen" zoals de astronoom over de ontelbaar vele sterren.
Het object waar de cosmogonist voor staat, het heelal, is uniek, en hij maakt er
bovendien zelf deel van uit. Hij kan dat heelal niet vergelijken met een ander.
Het enige wat hij kan doen, is onderzoeken of zijn theorieën de bekende meetbare feiten kunnen verklaren. Eén groot voordeel heeft hij echter op alle andere
wetenschappen: hij ziet ontzaglijk ver in het verleden. Indien hij alleen het
heden zou kennen, dan zouden alle cosmogonieën oncontroleerbaar zijn. Nu hij
echter zowel in de ruimte als in het verleden tot miljarden lichtjaren en milj arden jaren ver kan doordringen, kan hij zijn ideeën omtrent de evolutie controleren op een wijze die iedere antropoloog jaloers zou maken: de cosmogonist ziet
namelijk de toestand waarin het heelal zich bevond 3 miljard jaar geleden en
wellicht verder.
Twee cosmogonische scholen
Er zijn twee scholen in deze wetenschap. De eerste, de wiskundige, gaat uit
van algemene, a priori opgestelde principes. Deze principes zou men „axioma's"
kunnen noemen, zoals de axioma's in de wiskunde. De „wiskundige cosmogo-
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nist" berekent daarna de groei van het heelal als een zuiver wiskundig probleem.
Of deze ,,schepping" in het brein van de cosmogonist iets met het werkelijke
materiële heelal te maken heeft, hangt in hoge mate af van de keuze der axioma's. Een te eenvoudig axiomasysteem levert een te eenvoudig heelal. De Sitter
b.v., die het heelal aanvankelijk leeg veronderstelt, ontdekt een uitdijend heelal,
waarin helemaal geen materie aanwezig is. Dat deze wiskundige creatie de werkelij kheid niet dekt, stoort de wiskundige cosmogonist niet. Bij hem gaat het om
een spel van de geest, en de confrontatie met de werkelijkheid interesseert hem
niet. Op één punt is een dergelijke wetenschapsman niet logisch: iedere wiskunde bezit een axiomastelsel. En dit stelsel moet voldoen aan bepaalde regels
van de logica. Het moet volledig en niet-tegenstrijdig zijn. Of ooit een cosmogonist zijn axiomastelsel kritisch onderzocht heeft, zoals Hilbert b.v. het axiomastelsel van de meetkunde onderzocht, valt te betwijfelen.
De tweede school, die we misschien de fysische school zouden kunnen noemen, wil vooral een verklaring vinden voor de bekende waargenomen feiten.
Het is te verwachten dat een cosmogonist om dit doel te bereiken, zijn initiale
gegevens gecompliceerd zal moeten maken en misschien aan de bekende natuurwetten er nieuwe toevoegen om de buitengewoon ingewikkelde structuur van het
heelal te kunnen verklaren. Van de andere kant weet ieder wiskundige en fysicus
dat de wetenschap niet die onbeperkte mogelijkheden bezit die het gewone
publiek haar toeschrijft. Slechts eenvoudige verschijnselen kan men berekenen.
Zo gauw het te gecompliceerd wordt, wordt het „guesswork" of raden.
Om een vruchtbare cosmogonie op te bouwen is men bijgevolg verplicht beide
standpunten te combineren. De fundamentele principes moeten zo eenvoudig
mogelijk gehouden worden, anders wordt het gewoon raden; van de andere
kant moet men voldoende rekening houden met de gegevens, anders is de cosmogonie louter fantasie. Men ziet direct dat hier een grote moeilijkheid schuilt.
Twee vragen dienen hier immers beantwoord te worden.
1. Welke verschijnselen moet de cosmogonie kunnen verklaren?

Om de moeilijkheid van een keuze tussen de feiten te illustreren, nemen we
even een eenvoudig verschijnsel: de nachtelijke hemel. Het is algemeen bekend
dat de hemel tussen de sterren donker is. Is dit vanzelfsprekende feit ,,karakteristiek" ? Of behoort het tot het rijk der evidenties die niet verklaard hoeven te
worden ? Het juiste antwoord is, dat het donker van de hemel alles behalve
evident is, dat men normaal gesproken het tegenovergestelde moet verwachten:
de hemel zou dag en nacht schitterend moeten zijn en alle materie zou dezelfde
temperatuur moeten hebben. Waarom ? Holbers was de eerste die de aandacht
vestigde op dit zonderlinge feit. Beschouwen we namelijk concentrische bollen,
dan weten we dat, als de straal toeneemt volgens de rekenkundige reeks: 1, 2, 3,
.... het volume tussen twee bollen evenredig met het kwadraat van de straal
toeneemt. Om het wiskundig uit te drukken: het volume van een schil is 4rR 2
Veronderstellen we nu dat, als we een straal nemen die voldoende groot is, b.v.
10 milj oen lichtj aren, het aantal sterren in de verschillende schillen evenredig is
met het volume dat ze bevolken; m.a.w. dat de dichtheid van het heelal constant
is, als men voldoende grote volumes beschouwt. Dan betekent dit, dat iedere
schil 4rR2 n sterren bevat (n aantal sterren per eenheid van volume) . Berekent
men nu hoeveel stralingsenergie het centrum van al deze bollen ontvangt dan
is dit de som van de bijdrage van iedere schil. Aangezien de stralingsenergie
.
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echter afneemt met het kwadraat van de afstand, is de bijdrage van iedere schil:
4nR2 nI/R2 of 44nI (I bijdrage van een ster op de eenheid van afstand). M.a.w.
iedere schil draagt evenveel energie bij in het centrum. Als men nu veronderstelt
dat het heelal oneindig groot is, dan betekent dit dat de temperatuur van de
aarde dezelfde zou moeten zijn als die van de sterren. Daar deze redenering op
om het even welk punt van het heelal toegepast kan worden, moet de temperatuur overal dezelfde zijn, wat beslist niet overeenstemt met de waarnemingen.
We zullen deze paradox verder bespreken. Het volstaat hier op te merken dat
het eenvoudige, vanzelfsprekende feit van de donkere hemel een cosmogonische
betekenis heeft. Iets in de redenering van Holbers klopt niet, en aangezien zijn
wiskunde onberispelijk is, moet de vergissing te zoeken zijn in de grondprincipes: welk axioma veronderstelde Holbers toen hij zijn berekening maakte?
2. Wat is karakteristiek in de fysische wereld?

Het zou heel moeilijk zijn en arbitrair, een volledige lijst van de karakteristieke feiten van het heelal aan te willen leggen. Vermits men echter verplicht is
een werkhypothese op te stellen, moeten we wel een keuze doen. Ziehier dan
een lijst van astronomische, natuurkundige en geologische karakteristieke feiten:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

99% van de materie bestaat uit waterstof.
De aardkorst bevat nog tamelijk veel radioactieve elementen.
Uit geologische studies blijkt dat de aarde minstens 4,5 miljard jaar oud is.
Extragalactische spiraalnevels en onze eigen melkweg bestaan uit interstellair gas en stof. Sterren zijn waarschijnlijk geconcentreerde wolken. Hun
massa bepaalt hun levensduur en temperatuur.
Oudere sterren bevatten minder ijzer dan jonge sterren.
De absorptielijnen van extragalactische nevels zijn verschoven naar het
rode. Geïnterpreteerd als Dopplereffect betekent dit dat extragalactische
nevels zich van ons verwij deren met een snelheid van 2 5 km/sec per megaparsec. De grootste met radiokijkers geconstateerde verwijderingssnelheid
bedraagt meer dan 120.000 km/sec.
Extragalactische nevels zijn niet zuiver gelijkmatig over de ruimte verdeeld.
Op sommige plaatsen vertonen ze een sterke concentratie.
Het Witford-Stebbins effect wijst er op dat er een roodverkleuring is voor
extragalactische nevels op grote afstand.
Buiten de extragalactische nevels is de absorptie van het licht onmeetbaar
klein.
De stof uitgestoten door sterren bedraagt slechts een klein percent van de
stof die door gravitatie voortdurend geconcentreerd wordt in de sterren.
De nachthemel is donker.
De cosmische straling.

Aan de bovenstaande twaalf punten moet iedere cosmogonie getoetst worden.
De waarschijnlijkheid van een cosmogonie is afhankelijk van het aantal punten
die kunnen verklaard worden.
De axioma's van iedere cosmogonie
1. De onveranderljkheid van de natuurwetten. In een laboratorium stoort
men er zich niet aan of een proef vandaag of morgen uitgevoerd wordt. De

564

GRONDBEGINSELEN VAN DE COSMOGONIE

aarde heeft zich ondertussen nochtans verplaatst, zodat we ons niet meer in het
zelfde punt en zelfde ogenblik bevinden. De natuurkundige heeft ondervonden
dat de resultaten van zijn proeven niet afhangen van tijd of ruimte en daarom
komen tijd en ruimte niet voor in de wetten, tenzij in hun relatieve vorm: t-t o,
x-xo of dx/dt. M.a.w. er wordt verondersteld dat de wetten niet veranderen met
de tijd en dat ze ook dezelfde zijn in heel de ruimte. Alle fundamentele constanten, zoals de lading van het elektron, de massa van het neutron, de gravitatieconstanten enz., worden als onveranderlijk beschouwd.
Als men dit princiep in de cosmogonie toepast, extrapoleert men zeer sterk de
ondervinding dat tenminste op korte termijn geen verandering in de constanten
waargenomen kan worden. Sommige constanten, b.v. de factor die het half leven
van radioactief materiaal bepaalt, kon men meten over een lange tijdsduur,
zodat men zeker is dat deze factor in de laatste 2 miljard jaar niet veranderd is.
De reden waarom cosmogonisten de onveranderlijkheid van natuurwetten en
hun constanten als vaststaande beschouwen, is dat men anders overgeleverd is
aan volkomen willekeur. Door de constanten van de natuurkundige wetten te
laten variëren kan men om het even welk gewenst resultaat bereiken. Slechts
weinigen hebben overigens aan dit axioma getwijfeld: een van hen was Milne
die de roodverschuiving van de absorptielijnen wilde verklaren als een gevolg
van de verandering van de constanten in de wet die de golflengten van deze
lijnen bepaalt.
2. Het tweede axioma kunnen we met Bondi het Copernikaanse axioma noemen: „De mens is niet het geometrisch centrum van het heelal". Dit principe
extrapoleert de ondervinding die de mens in de laatste 2000 jaar opgedaan
heeft. Het Romeinse keizerrijk bevindt zich niet in het midden van het aardoppervlak. De aarde is niet het middelpunt van het zonnestelsel. De zon vormt
niet het centrum van de melkweg. De mens heeft er zich bij neergelegd dat de
aarde geen singulier punt is in het heelal. Deze ontgoocheling axiomatisch uitgedrukt en veralgemeend geeft aanleiding tot het derde axioma.
3. Het cosmologisch principe. De cosmogonist is wegens zijn beperkte wiskundige en fysische kennis verplicht het bestaande heelal als gegeven te vereenvoudigen. Het is onmogelijk het laatste detail van het heelal te verklaren. Anderzij ds zal hij als grondslag voor zijn theorie graag een axioma vooropstellen
dat deze eenvoud a priori garandeert. In zijn eenvoudigste vorm vonden we dit
principe reeds bij Holbers, die een gemiddelde constante dichtheid in het heelal
veronderstelde. Meer algemeen zou men dit cosmologisch principe kunnen formuleren: „Op een bepaald ogenblik is de verdeling van materie en straling
gemiddeld dezelfde over heel de ruimte indien men voldoende grote volumes
beschouwt om het gemiddelde te berekenen".
Als men dit axioma niet aanvaardt, kan de cosmogonist niet veel meer zeggen.
De waarneming confirmeert deze zienswijze overigens min of meer voor zover
het de onmiddellijke nabijheid van onze eigen galaxie betreft. Nochtans mag men
niet vergeten dat men dit axioma strikt genomen niet kan controleren, zelfs niet
in de nabijheid van de melkweg. De huidige toestand van het heelal is ons volkomen onbekend. Alles wat we zien, behoort tot het verleden. Slechts geleidelijk
zal ons de huidige toestand in de toekomst geopenbaard worden. Zonder de
waarheid geweld aan te doen kan men nochtans zeggen dat het erg waarschij nlijk is dat Andromeda en de Magellaense wolken in de laatste twee miljoen jaar
niet essentieel veranderd zijn.

he t olle r van abel e n melch ised e c, moza iek (V I" e .)
te gen de z ijwand der abs is va n sa n vitale te ravenna .
in he t midd en , een ta/elaltaa r met tw e e van clav i
voo rz iene dwal en erover, de onderste purper, de
twee de wit. op de mensa -bro o dsc hale n en de heng ·
sel kelk in de vorm van een kantharos .

rome, santa maria in cosmedin . sc ho la cantorum. het
a lta a r staat onder een gotisch ciborium (Xlle·XIII- e .).

marmeren ca thedra in het koor van sa nta mar ia in cosme d in
Ie ro me . o/s choon eer st in de twaa lfde eeu w ontstaan hand ·
haa/t deze cathedra de oude d isp ositie met de aansluitende
se d ilia voo r de prie sters.

overblijlselen de r mensa cypr ian i bi]
cart ha go , e en zeven beu kige bas ilica
gebouwd op de plek dicht bij de kust
waar de h. cyp rian us de martel do od
ond erg ing . midde n in he t ker ksch ip
z iet me n de gron dslagen van het
altaar.

ra venna , san apoll inar e in c la sse: basilica de r
VI" ee uw. het hoogaltaar dekt de plaats der cathedra
al. midden in het schip, blokaltaar van sint max imin us
met re lie ke ngral in de stipes.

gralmoza iek van va lentia (ca . 400) alkomstig uit thabraca (muse e
du bardo, tun is) . lengtedoorsnede ener basil ica (c ecelesia mater ») :
links, abs is en triomfboog ; rechts, de voorgeve l; ertussen, het sch ip.
de be schadigde plek in het midden geelt de plaats aan van het
altaar waarvan nog iets te z ien is.

koor van sa nt' ambr ogio te
milaan. in de a bsis de ca the ·
dr a (IX' eeu w), benede n v66 r
de verhog ing het altaar on de r
een XII- eeuws ciborium op
klassieke zu ilen .
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Dit was het cosmologische principe in zijn engere zin. Het veralgemeende
cosmologisch principe is een uitbreiding van het voorgaande axioma. Het is
bijzonder aantrekkelijk voor de wiskundige, omdat het de vereenvoudiging van
principes tot het uiterste doorvoert. Het luidt: Het heelal is overal hetzelfde als
men voldoende grote gemiddelde volumes beschouwt. M.a.w. de homogeniteit
die tot nog, toe aanvaard werd wegens de beperktheid van onze menselijke vermogens, wordt nu uitgebreid tot een alomvattend princiep. Wiskundig gaat dit
de zaken sterk vereenvoudigen, alhoewel een dergelijk princiep de werkelijkheid
waarschijnlijk helemaal niet dekt.
Deze vier axioma's kan men samenvatten als een standardisering van het
heelal zowel wat wetten, constanten als wat materie- en stralingsverdeling in
ruimte en tijd betreft. Men zou ze ongeveer kunnen samenvatten in de ene zinsnede: De totale gedraging van de materie en de energie is overal en altijd
gemiddeld dezelfde.
Het hoeft niet gezegd dat vele cosmogonisten met het veralgemeend cosmologisch princiep zoals Bondi het formuleert, niet akkoord gaan.
4. Er is verder een algemeen aanvaard axioma dat we als volgt kunnen formuleren: „Een cosmogonie is des te objectiever naar gelang ze minder gebruik
maakt van hypothesen „ad hoc" en naar gelang ze meer karakteristieke feiten in
het heelal kan verklaren".
De kunst van de cosmogonist bestaat hierin dat hij steunend op bekende
feiten en wetten, met een minimum aantal hulphypothesen een maximum aantal
verschijnselen kan verklaren. Men zou kunnen zeggen dat dit axioma de spelregels van deze kunst bepaalt. Wie er zich niet aan houdt, wordt niet ernstig
genomen.
Dit axioma veronderstelt dat alle of bijna alle natuurkundige en astronomische wetten die nodig zijn om de structuur van het heelal te begrijpen, bekend
zijn. Dat is natuurlijk niet noodzakelijk waar. En de cosmogonist hoopt dat de
bestaande complexiteit van het heelal te wijten is aan de interactie van veelvuldige tamelijk eenvoudige verschijnselen. Hij koestert zowat de droom van de
kernfysicus van twintig jaar geleden, die hoopte dat hij alle materie tot een of
twee elementaire deeltjes zou kunnen herleiden. Ondertussen heeft hij geleerd
dat de natuur niet zo eenvoudig is.
Welke wiskunde gebruikt de cosmogonie?
Tot nog toe bespraken we fundamentele principes die ten grondslag liggen
aan iedere cosmogonie. Het volgende probleem betreft de wiskunde die in een
cosmogonie gebruikt zal worden. De wiskunde is namelijk de drager van de
exact wetenschappelijke waarheid, zoals de taal de drager is van de historische.
Zuiver logisch gezien zijn de Euclidische en de Riemannse meetkunde gelijkwaardig. Geen van beide is meer waar dan de andere, alhoewel de axiomasystemen van deze twee meetkunden onderling tegenstrijdig zijn. De wiskunde is een
logische kunst die uitgaat van axiomasystemen die men kan laten variëren
indien men bepaalde regels onderhoudt. Dat er nu door een gegeven punt één
of géén rechte gaat die parallel is met een gegeven rechte, zijn twee uitspraken
die allebei waar kunnen zijn in verschillende wiskundige systemen. De moeilijkheid begint pas als men de meetkunde in de natuurkunde of sterrenkunde gaat
toepassen. De rechte en ook de maat zijn daar volkomen anders gedefinieerd
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dan in de meetkunde, zodat men wel gedwongen wordt tussen een van beide
meetkunden te kiezen.
Gelukkig voor de natuurkundige en de ingenieur is dit probleem voor hem
zonder belang. De stellingen van deze twee meetkunden zijn identiek wanneer
de volumes die beschouwd worden, naar nul streven. D.w.z. hoe kleiner de driehoek, hoe dichter de som van de hoeken de 180° benadert. Gauss was niet in
staat uit te maken of de meetkunde Riemanns is of Euclidisch omdat hij de
hoeken mat van driehoeken die slechts enkele honderden km als zijden hadden.
Het oppervlak van een cirkel is rrR 2 en slechts als men astronomische afstanden
beschouwt, zal een afwijking ontstaan in het geval van een Riemannse ruimte.
Zo gaat het met alle stellingen in de twee meetkunden.
Experimenten uitgevoerd op aardse schaal kunnen het karakter van de meetkunde niet bepalen. Men moet een beroep doen op zeer grote volumes om enige
afwijking te ontdekken. Nochtans hangt van deze vraag af of het heelal oneindig groot is of niet. In de Riemannse meetkunde is iedere rechte eindig alhoewel
onbeperkt, in de Euclidische is ze oneindig.
Op het eerste gezicht zou men kunnen denken dat het verschijnsel van de
nachtelijke hemel in staat moet zijn om tussen Riemannse en Euclidische meetkunde te beslissen. Als namelijk het heelal niet-Euclidisch is, betekent dit dat
het volume van iedere schil niet evenredig toeneemt met het kwadraat van de
afstand. Het aantal sterren in een Riemannse schil is niet zo groot als in een
Euclidische, vooral als de afstand groot wordt, zodat men zou kunnen vermoeden dat de nachtelijke donkere hemel het gevolg is van een Riemannse ruimte.
Het ongeluk wil echter dat dit effect gecompenseerd wordt. Het is gemakkelijk
aan te tonen dat in het centrum van al de concentrische bollen de bijdrage precies dezelfde is van een schil, welke ook de meetkunde is die men aanwendt.
Dit resultaat is interessant. De nachtelijke hemel is een verschijnsel dat niet
afhangt van de aard der meetkunde. De verklaring moet dus elders gezocht
worden dan in het eindig zijn van het heelal. Van de andere kant helpt dit verschijnsel niet om inzicht te krijgen in de aard van de meetkunde die we in de
sterrenkunde gebruiken.
Dit voorbeeld wijst er op dat, meer veralgemeend, in een volkomen homogeen
heelal de invloed van het gravitatie- of elektromagnetisch veld op een bepaald
object, onafhankelijk is van de aard der meetkunde.
Het ziet er daarom naar uit dat men een beroep zal moeten doen op metrische
eigenschappen om tussen de twee meetkunden te beslissen, b.v. het feit dat een
rechte in de ene meetkunde oneindig is en in de andere eindig, hoewel onbeperkt.
Het is niet juist te beweren dat het vrij staat de aard der meetkunde te kiezen
zoals men wil, wanneer het over cosmogonische problemen gaat. Aangezien alle
cosmogonisten het eens zijn over de bepaling van een rechte als zijnde de baan
doorlopen door een lichtstraal als ze in het luchtledige beweegt, moet het ondubbelzinnig uit te maken zijn of een aldus gedefinieerde rechte een eindige of
oneindige lengte heeft. Hoe men zoiets in de praktijk uitvoeren moet, is nog
niet duidelijk, maar het is wel zo dat reeds enkele pogingen in die richting zijn
ondernomen.
Laten we terugkeren naar het voorbeeld van de nachtelijke hemel: in de veronderstelling van een homogeen heelal in tijd en ruimte, zal iedere schil tussen
twee concentrische cirkels een aantal extragalactische nevels bevatten evenredig
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met 4yR2 of minder. Wanneer het heelal namelijk Riemanns is zal het aantal
kleiner zijn en dit des te meer naar gelang R groter is. Uit tellingen van extragalactische nevels gecombineerd met afstandsbepalingen moet het dus mogelijk
zijn de aard der meetkunde te bepalen. De resultaten van een dergelijk onderzoek
uitgevoerd in de Palomar-Mount Wilson sterrenwacht zijn nog niet voldoende
betrouwbaar om reeds gebruikt te worden. Ze wijzen eerder op een Riemannse
ruimte dan een Euclidische. De voornaamste moeilijkheid komt voort uit het feit
dat een extragalactische nevel niet altijd een klaar en duidelijk afgetekend object
is. Sommige van deze nevels ontsnappen aan de waarneming, omdat hun schijnbare afmetingen met het kwadraat van de afstand afnemen.
De moeilijkheden zijn dus niet te onderschatten, maar a priori uitsluiten dat
het bepalen van de aard der meetkunde onmogelijk is, is niet meer gewettigd.
Vanuit een zuiver theoretisch standpunt kan men ook zeggen, dat de Riemannse
ruimte de natuurlijke ruimte is die hoort bij een heelal waarin men een gravitatieveld aanneemt, gedefinieerd door de veralgemeende relativiteitstheorie. Deze
steunt op een reeks axioma's die de metriek van de fysische ruimte bepaalt, uitgaande van het feit dat de lichtsnelheid constant is en gelijk aan de maximale
snelheid die voor massa's gemeten kan worden.
Het heelal is in expansie
Wanneer we nu de bestaande cosmogonieën aan deze principes toetsen, vindt
men dat bijna alle de expansie van het (oneindige of eindige) heelal als een
feit aanvaarden. Als men namelijk het eerste axioma aanneemt omtrent de onveranderlijkheid van de wetten en constanten, betekent de roodverschuiving van
de spectraallijnen van de extragalactische nevels dat deze nevels zich van ons
verwijderen. Uit het Copernikaanse axioma volgt dan verder dat iedere waarnemer hetzelfde moet zien vanuit ieder punt van de ruimte. Het heelal expandeert
bijgevolg. Vanuit zuiver theoretisch standpunt bereikt men deze conclusie als
men zoals De Sitter, Friedmann of Lemaitre de algemene vergelijkingen van de
gravitatie relativistisch uitwerkt. Tenslotte is het verschijnsel van de donkere
nachtelijke hemel slechts bevredigend te verklaren als men aanneemt dat het
licht van zijn energie verliest op zijn lange weg door het heelal. Als het heelal
expandeert, betekent dit noodzakelijk een verschuiving van het spectrum naar de
langere golven en dus een energieverlies. In een statisch heelal zou de hemel
schitterend helder zijn, niet in een expanderend universum.
Het is wel merkwaardig dat dit eenvoudig verschijnsel zulk een diepgaande
en belangrijke verklaring bezit. Het enige andere alternatief, dat namelijk het
heelal nog te jong is om volledig opgewarmd te zijn, is niet aanvaardbaar omdat
men de ouderdom van onze aarde te goed kent en dat men daaruit kan besluiten
dat het evenwicht reeds lang zou moeten bereikt zijn in een statisch heelal.
Het uitdijen van het heelal is dus een merkwaardig en welbewezen feit.
Slechts weinige cosmogonisten trekken dit nog in twijfel en in onze verdere
beschouwingen zullen we het als een vaststaand feit behandelen.
Continue schepping of gecondenseerde oermaterie?
Welke nu de soort cosmogonie is die men verkiest, zal afhangen van het
feit of men het veralgemeend cosmologisch princiep aanneemt of verwerpt.
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Laten we b.v. de gedachtengang van Bondi en Hoyle volgen. Beiden aanvaarden het veralgemeend cosmologisch princiep : het heelal is niet alleen homogeen
in de ruimte, maar eveneens in de tijd. Alles was altijd gemiddeld hetzelfde. Dit
betekent dat er in een bol met voldoende grote diameter altijd gemiddeld evenveel materie en straling aanwezig was. Als men dit combineert met de expansie
van het heelal, komt men tot de onafwendbare conclusie dat materie en energie
voortdurend geschapen moeten worden om de tekorten aan te vullen die ontstaan door het uitdijen van het heelal. Het begrip „continuous creation'' of continue schepping wordt door hen ingevoerd. Het betekent dat materie en energie
voortdurend uit niets ontstaan, om de dichtheid van het heelal constant te houden. Deze notie zoals ze hier gebruikt wordt, is een wetenschappelijk begrip dat
gewoon als een werkhypothese ingevoerd wordt. Over de filosofische betekenis
wordt niet gesproken. Dit is natuurlijk een merkwaardig begrip in de natuurkunde, maar toch de enige logische uitweg als men de antinomie van expansie
en constante dichtheid wil oplossen. Hoyle kiest het waterstofatoom als de oerstof die voortdurend geschapen wordt, en de continue schepping produceert juist
genoeg waterstof om de 99% te kunnen verklaren. Vermits het praktisch uitgesloten is dat men de schepping van één waterstofatoom kan constateren, is het
niet mogelijk de realiteit van dit verschijnsel te bewijzen. De „continupus creation" is een hypothese „ad hoc".
Om de tegenwoordigheid van de andere elementen te verklaren wenst Hoyle
van het begrip schepping geen gebruik te maken. Hij meent een mogelijkheid
voor een verklaring te vinden in de kernreacties die zich in het centrum van sterren voordoen. Explosies van supernovae moeten dan zorgen dat de geproduceerde zware elementen verstrooid worden in de interstellaire ruimte. Dat zou dan
verklaren waarom oudere sterren minder metaal bevatten dan jongere.
Een dergelijke cosmogonie is kwalitatief niet moeilijk om te beschrijven. Elke
bewering wetenschappelijk bewijzen door proefneming, waarneming of wiskundige berekening, is uiterst lastig. Alleen elektronische rekenmachines hebben een
voldoende snelheid om een antwoord op sommige van deze vragen te geven.
Wanneer men alleen het beperkt cosmologisch princiep aanneemt, betekent
dit dat men veronderstelt dat het heelal niet noodzakelijk altijd hetzelfde is
geweest, al is het op ieder ogenblik overal homogeen. Het heelal zal over vijf
miljard jaar anders zijn dan nu. De expansie van het heelal wijst er op dat de
materie vroeger sterker geconcentreerd was. In het licht van de algemene gravitatietheorie komt men zo tot het besluit dat het heelal ontstaan is als een uiterst
gecondenseerde materie die heel het heelal vervulde. Het volume van het heelal
was overigens zeer klein. Tot deze conclusie komen cosmogonisten van verschillende scholen: b.v. Gamow en Lemaitre. Over de samenstelling van de oermaterie verschillen beiden sterk van elkaar. De eerste spreekt van het „Ylem",
een heet, uiterst gecondenseerd gas, bestaande uit protonen, neutronen en elektronen. De inwendige druk was zeer hoog. Neutronen werden er gevormd en
vernietigd. Na de eerste minuten, die begrijpelijkerwijze moeilijk te beschrijven
en nog lastiger te berekenen zijn, daalt de temperatuur en het grootste gedeelte
van de neutronen werd gesplitst zonder dat het omgekeerde proces veel kans
had om zich voor te doen. In dit stadium zouden de verschillende elementen
gevormd zijn.
Bij Lemaitre is het uitgangspunt rustiger. Het heelal bezat in het begin een
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diameter van de afmetingen van ons zonnestelsel. Men zou de toestand van de
materie best als die van een nucleus kunnen beschrijven. De begintemperatuur
was laag. Meyer en Teller berekenden wat er na de eerste minuten gebeurt: de
kern breekt op in stukken en wanneer ze de afmetingen van een km bereikt
hebben, wordt het mogelijk de produktie van de elementen te beschrijven. Het
verdelingsproces zet zich voort in een heelal dat steeds groter wordt tot er een
evenwichtstoestand ontstaat waarin galaxieën zich gaan vormen.
Men kan gerust zeggen dat cosmogonie nog een zeer jonge wetenschap is, die
nog in het stadium verkeert waar nog te veel problemen onopgelost moeten blijven, welke dan ook de weg is die men bewandelt. Gamow en Lemaitre verdedigen een explosief heelal, waarin de cosmische straling een overblijfsel is van de
straling van de eerste kernreacties. Bij Hoyle staan we voor het mysterie van een
voortdurende langzame onbewijsbare schepping. Voor cosmische straling bestaat
er geen bevredigende uitleg.
Het zal nog wel enkele decennia duren vooraleer men een van deze systemen
als wetenschappelijk bewezen mag beschouwen, al is het nu toch reeds mogelijk
de verschillende cosmogonieën te confronteren met onze huidige kennis van het
heelal.
Indien namelijk het veralgemeend cosmologisch princiep juist is, moet de
waarneming hiermee overeenstemmen. Is, zoals Hoyle beweert, het heelal op
twee of vier miljard lichtj aren afstand en twee of vier miljard j aren geleden
hetzelfde als het heelal dat ons omgeeft ? Bestaat er geen merkelijk verschil
tussen de samenstelling, de dichtheid, de ouderdom van de galaxieën op grote
afstand, vergeleken met galaxieën in de nabijheid van de melkweg ? Het antwoord op dergelijke vragen is van het hoogste belang om uit te maken of het
veralgemeend cosmologisch princiep juist is. Bestaat er een groot verschil op
grote afstanden, dan moet dit axioma verworpen worden en eveneens alle cosmogonieën die er op steunen.
Definitief dit probleem beantwoorden, is nog niet mogelijk. Sommige onderzoekingen wijzen eerder op een verschil dan op een overeenkomst: het StebbinsWitf ord effect, dat door Hoyle niet aanvaard wordt, en de toenemende dichtheid van het heelal op grote afstand. Dit laatste probleem is echter gekoppeld
aan de aard van de meetkunde en de afstandsbepaling.
Dat astronomen er op uit zijn, reusachtige fotografische en radio-kijkers te
bouwen die hen in staat stellen door te dringen in het verre verleden tot drie
miljard jaar ver en meer, kan men best begrijpen, als men de nieuwsgierigheid
van de mens kent, die niet zal ophouden te zoeken tot hij het antwoord gevonden heeft op al deze vragen.
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JAN ROS

E eerste maanden (september-december) van het nieuwe seizoen, dat als
D
gewoonlijk begon met twee stukken bij ieder gezelschap ), hebben opvallend veel Frans werk gebracht, zonder dat van opzet kan worden gesproken. Er
1

waren enkele oudere stukken bij, maar het streven is duidelijk om successen uit
het buitenland zo spoedig mogelijk hier op de planken te brengen. Zo kregen
wij, naast een stuk uit 1730, een blijspel, reeds een maand nadat in Parijs de
première ervan was gegaan. Dit blijft trouwens niet tot het Franse toneel beperkt, evenmin als het gevaar, dat het toneel dikwijls een vaardige manier dreigt
te worden omniets te zeggen, en men vergeet, dat als dan het leven soms kan
schijnen niet veel te betekenen, men van de kunst meer verwachten kan en moet.
Elf premières in één maand maken misschien een recensent te streng en veeleisend. Ook zal hij zijn best doen te bedenken, dat een eerste voorstelling soms
de belofte tot latere verbetering in zich dragen kan.
Le jeu de l'Amour et du Hasard (1730) van Marivaux, deze keer gespeeld
onder de titel Speels Gemin, speels Gewin, blijft een beproefde vermommi.ngsen verwisselingskomedie. Meesteres en kamenier nemen tijdelijk elkaars plaats
in, heer en knecht doen hetzelfde. Deze wederzijdse voor-de-gekhouderij voert
tot gelukkige echtverbintenissen. Het blijft boeiend en charmant, maar vereist
subtiliteit in gevoel en verfijning van expressie, die onze tijd niet gemakkelijk
opbrengt. Het Rotterdams Toneel heeft dan ook niet zonder succes dit blijspel
bedachtzaam gegeven.
Meer dan handig en oppervlakkig, soms wat vulgair, is Sardou in het algemeen niet, maar vergeleken met vele moderne schrijvers valt ineens sterk op hoe
goed hij toneel kan schrijven. Van een wet op de echtscheiding, in 1880 in de
1 ) Nederlandse Comedie: Eugène Ionesco, Rhinoceros; Victorien Sardou, Cyprienr
ne; Shakespeare, Coriolanus; Francoise Sagan, Kasteel in Zweden; Fay en Michael
Kanin, Rashomon; Vondel, Gijsbreght van Aemstel. Haagse Comedie: Saul Levitt, Het
Proces Andersonville; W. Somerset Maughan, Heeft Constance gelijk?; Jean Anouilh,
Becket of De Eer van God; Marcel Achard, Een mal meisje; Jerome Kilty, Lieve Leu^gen
akespeare, Richard III. Rotterdams Toneel: Jacques Audiberti, Glapiont U
ook ... ?....Leslie Stevens, Huwelijkslessen; José André Lacour, Het Eindexamenjaar;
Jacques Mauclair/Dostojewski, De eeuwige Echtgenoot; Marivaux, Speels Gemin,
speels Gewin; Miguel Mihura, Carlotta; G. A. Bredero, De Spaanse Brabander.
Theater: Arthur Laurents, Als de Koekoek roept; Julien Green, Het Zuiden; Jan de
Hartog, Het Hemelbed; Jean-Paul Sartre, De Duivel en God; Manuel van Loggem/
Willem Elsschot, Lijmen; Ugo Betti, De Koningin en de Rebellen. Ensemble: Robert
Thomas, Valstrik voor een Man alleen; Harold Pinter, De Huisbewaarder; Shake.
speare, De vrolijke Vrouwtjes van Windsor; Arthur Schnitzler, Litteratuur en Jean
Anouilh, Madame de .... Puck: Anthony Kimmins, De verliefde Garnaal; Emlyn
Williams, Met voorbedachte rade; Calderon de la Barca, Stille Waters .... ; Tone
..

Brulin, De Honden.
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Franse kamer behandeld, maakt hij aanstonds gebruik voor zijn Cyprienne
(Divorfons) Cyprienne verveelt zich bij haar man; een ander staat voor haar
klaar en zij hoopt dat de wet wordt aangenomen. Als dit is gebeurd, wenst haar
man zijn vrouw en haar aanbidder geluk. Nu heeft hij echter ook de gelegenheid de liefde van zijn vrouw terug te winnen door haar het hof te maken en
haar jaloezie te wekken. De minnaar is een onbeduidend mannetje en moet al
spoedig het veld ruimen. De titelrol kon voor Mary Dresselhuys geschreven
zijn, wat onderstreept werd, doordat zij zelf het stuk vertaalde. Met Joan Remmelts zorgde zij voor een voortreffelijke voorstelling.
Met te waarderen omzichtigheid, maar daardoor zeer vaag, behandelt Julien
Green in Het Zuiden (1953) een delicaat onderwerp : een man, die zich ervan
bewust wordt op onnatuurlijke wijze lief te hebben. Hij tracht zich tegen deze
neiging te verzetten door de hand van een meisje te vragen en lokt tenslotte een
duel uit waarin hij wordt gedood. Green blijft echter ook hier romanschrijver
en een voor het toneel geschikt dramatisch plan is niet te ontdekken. Van dit
stuk, dat geen toneel is geworden, heeft Theater een prachtige opvoering gegeven. Mede daardoor is het werk een groot succes geworden en heeft het reeds
een respectabel aantal voorstellingen beleefd.
Bijna gewoonte getrouw, zou men mogen zeggen, heeft de Haagse Comedie
kort na de Franse première het laatste stuk van Jean Anouilh gebracht: Becket
of De Eer van God. Zoals bij deze schrijver te verwachten was, is deze ondertitel misleidend. Het gaat Thomas, bisschop van Kantelberg, meer om zijn eigen
eer. Maar Anouilh toont een zekere eerbied voor zijn voornaamste figuren en
is voor zijn doen zacht te noemen. De vroegere bitterheid spreekt nog in de
bijmotieven, die in dit bonte stuk niet ontbreken. Het bestaat immers uit een
serie losse taferelen, die soms de cabaretstijl naderen en goedkope grapjes niet
uit de weg gaan. Hoofdzaak is de schrijver het conflict tussen Hendrik II, een
bruut en estheet, en zijn kanselier, van wiens „bekering" de koning niets begrijpt. Deze bekering is trouwens ook niet overtuigend, maar wat een slimme
politieke zet leek, loopt toch wel uit op een mislukking. Met veel vaart en zwier
heeft het gezelschap voor een boeiende voorstelling van een levendig toneelstuk
gezorgd, dat ook als kijkspel tot zijn recht kwam. Alle dramatische mogelijkheden waren uitgebuit en de vele elementen die het stuk bevat, kregen hun
volle kans. Niet weinig droeg, hiertoe het spel bij van de twee hoofdrollen,
Hendrik II van Bob de Lange en Becket van Frans van der Lingen.
Jacques Audiberti beschikt over een persoonlijke en eigenaardige fantasie,
maar het is moeilijk daar waardering voor op te brengen. In Glapiont U ook .. ?
is namelijk het Glapion-effect overbodig. Echte humor ontbreekt vrijwel geheel,
het stuk maakt een onsamenhangende indruk en vele effecten hangen volslagen
in de lucht. In retrospect voor een bezoeker, die dokter Blaisse en zijn assistente
Monique na hun huwelijk komt gelukwensen, krijgen wij immers de droom te
zien, waarin zij zich dit huwelijk als toekomstige gebeurtenis op een zondagmiddag thuis had voorgesteld. Maar het helpt de schrijver om met drie personen
voor zijn stuk klaar te komen.
Ongewone situaties, die zot zijn en daarom soms aardig, enige puntige opmerkingen en een nachtmerrie zijn niet genoeg voor een avondvullend stuk.
Ondanks de sterke voorstelling, die waarschijnlijk terecht de nadruk op de
kluchtelementen had gelegd, bleek dit uit Rhinoceros van Eugène Ionesco. Deze
strijd van de enkeling die met de moed der wanhoop vecht tegen de massa en
.
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het conformisme als symbool van gelijkstelling in welke zin dan ook, is veel te
lang, valt daardoor te veel in herhalingen, doet erg gezocht aan en lijkt gewichtiger dan in werkelijkheid het geval is.
Terecht heeft men zich erover verwonderd dat volwassen mensen zich een
avond kunnen amuseren met Kasteel in Zweden van Francoise Sagan, een stuk,
dat zeker niet voor kinderen bestemd is. Maar deze poging om te choqueren met
krankzinnigheid, moord, incest, bigamie en overspel onder een stel mensen
zonder enig geweten en ook verder niet normaal, die hun lege bestaan proberen
te vullen met een spelletje, dat liefde genoemd wordt, is zo aangedikt, dat het
kinderachtig aandoet en door geen mens au sérieux kan worden genomen.
Veel succes heeft Een mal Meisje van Marcel Achard, nogal frivool, maat
toch niet enkel een pikant grapje. De pas in Parijs benoemde rechter-commissaris ontdekt al spoedig dat de moordzaak, die hij krijgt af te wikkelen, niet zo
eenvoudig is, als het eerst leek en men hem poogt op te dringen. Want „de
geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak", ook bij het „malle" meisje, een
geraffineerd groot kind met een helder verstand en natuurlijk een goed
hart. Gewichtig of heldhaftig is zij helemaal niet, maar echt menselijk, en zo
wordt zij ook gespeeld door Myra Ward, al even voortreffelijk terzijde gestaan
door Paul Steenbergen als de rechter-commissaris.
Het vernieuwde Ensemble gaf een allerplezierigste opvoering van Thomas'
Valstrik voor een man alleen, een van de beste thrillers uit de laatste jaren.
Daarvoor zorgen de verwarring, geheimzinnigheid en verrassing, die ontstaan
als het verdwijnen van zijn vrouw Christian Corban hem tot een „man alleen"
heeft gemaakt. Minder gelukkig was het Rotterdams Toneel met Het Elndexa•
menjaar van Lacour, zelfs te pueriel om een nare draak te worden genoemd.
Geen succes werd ook bij hetzelfde gezelschap De eeuwige Echtgenoot, door
Jacques Mauclair naar een roman van Dostojewski voor het toneel bewerkt.
Ondanks de krachttoer, die Max Croiset in de hoofdrol met groot talent volbracht, zijn wij op het einde van het stuk nog even ver als in het begin van de
tocht, die Troessotski onderneemt om de minnaars van zijn overleden vrouw te
gaan opzoeken.
Chronologisch had reeds eerder De Duivel en God van Sartre genoemd moeten worden. Dit stuk dateert immers van 1951. Reeds toen was het sterk verouderd; het tien jaar later nog eens ophalen leek volslagen overbodig. Het staat
echter op het einde van deze Franse lijst omdat het zo weinig Frans is, door de
onhelderheid waarmee vele theorieën worden overhoop gehaald, de sterke Duitse
inslag, die telkens aan de dag treedt, de volslagen humorloosheid van het geval
en het ontbreken van elke menselijke waarschijnlijkheid. Ondanks alle aanstellerij van Goetz heeft deze spoedcursus in heiligheid niet veel te betekenen.
Deugd is nu eenmaal een van de weinige dingen die zich niet laten misbruiken.
Rond het stuk is nogal wat te doen geweest. Dat toneel besproken wordt, kan
enkel maar nuttig zijn; dat het in opspraak komt, kan beter worden vermeden.
Natuurlijk bleven een groot aantal misverstanden en misvattingen niet uit. De
grootste daarvan was wel, dat sommigen het stuk een meesterwerk gingen noemen. Het meest verstandige, dat ik erover gelezen heb, was waarschijnlijk de
opmerking, dat „alleen het geduld van het publiek eerbied verdiende". Want
ondanks zijn onnodige lengte is het stuk ook nog niet toegekomen aan het
onderwerp, dat het voorgeeft te willen behandelen.
Stille Waters ... van Calderon is een van zijn zogenaamde mantel- en degen-
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stukken, die dikwijls geestig zijn opgezet, maar ondanks de levendige toneelvorm deze opzet in de afwikkeling niet geheel kunnen volhouden. Te midden
van een aantal vaste bijfiguren ontstaan hier een reeks liefdesverwikkelingen
voor twee door vier minnaars belaagde jongedames. De première bij Puck kon
alleen doen vermoeden dat misschien later de sprankelende toon zou worden
gevonden, die hier tot het slagen vereist wordt. Miguel Mihura is een Spanjaard, maar zijn Carlotta laat hij spelen in Londen. Het is immers een thriller en
ook bedoeld als persiflage op het genre. Zowel met het genre als met de persiflage erop schijnt de schrijver echter een beetje in de knoop te zijn geraakt.
Overigens doet het stuk zijn eigenaardige plicht: het schenkt ons vermaak en
ontspanning door misdaad en moord.
Uit de weinige stukken, die in ons land van Ugo Betti gespeeld zijn, hadden
wij hem leren kennen als een schrijver die sterk melodramatische effecten verbindt met lange, dikwijls vage moraal-theologische discussies. Beide keren terug,
maar zonder vaagheid, in De Koningin en de Rebellen, dat vooral in het laatste
bedrijf door deze beschouwingen zijn spankracht verliest. Het gaf echter Caro
van Eyck gelegenheid tot een bekwaam en intens gespeelde rol in een zwaar en
moeizaam drama: het verlopen straatmeisje, dat een vorstin wordt vol menselij ke en koninklijke waardigheid en aldus de nobele bedoeling van het stuk
personifieert.
Zowel stuk als karakter van de hoofdheld zijn in Coriolanus, laatste van
Shakespeare's drie Romeinse tragedies, zeer verschillend beoordeeld. Vele opvattingen uit het stuk spreken ons weinig aan en deze moedige soldaat en trotse
patriciër die zijn land verraadt, schijnt ons niet veel te zeggen te hebben. Maar
de dichter weet een boeiende figuur te scheppen, die groot wordt door de wil
zichzelf te zijn en de daad te verrichten om de daad, totdat zijn trots, egocentrisch geworden tot op het ziekelijke af, zichzelf vernietigt. In de soms onevenwichtige voorstelling waren niet alle dramatische mogelijkheden benut, zodat
de tragedie niet geheel tot haar recht is gekomen.
Zeker een fraai kijkspel heeft Michael Croft als regisseur gemaakt van Richard III met als hoogtepunten moeilijke scènes van geestverschijningen en gevechten. Voortreffelijk tempo en grote bewegelijkheid brachten een uiterst
boeiende spanning. Shakespeare's eerste tragische held bleef echter alleen een
schurk. Dit is hij ook en wel volop, maar hij heeft ook te strijden tegen zijn
geweten en van deze strijd bleek weinig of niets. De verbrokkelde voorstelling
door Ensemble van het alleen grappige De vrolijke Vrouwtjes van Windsor kan
niet bijzonder geslaagd worden genoemd. Peter Sjarow's kracht als regisseur
ligt op ander terrein.
Heeft Constance gelijk ? Neen, en nog minder haar man, wiens ontrouw zij
met gelijke munt wil betalen. Maar omdat de vraag nauwelijks in ernst gesteld
wordt, is een opvoering, die de juiste toon weet te treffen, amusant en succesvol. Lezingen met demonstratie over de huwelijkstrouw brengt Huweljkslessen.
De bijna fatale aanval van een Italiaanse vamp op het professorale gezin wordt
tenslotte afgeslagen. Het uitgangspunt van het stuk is origineel, maar niet
overal blijft het peil van het begin gehandhaafd.
Gewoonlijk hebben stukken, die een rechtszaak op de planken brengen,
succes. Dit was echter maar matig het geval met Het Proces Andersonville,
misschien omdat een zich hier opdringende vergelijking met moderne toestan-
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den de zaak weinig overtuigend maakte. Met voorbedachte rade is een lugubere
en te lange thriller zonder politie of detective. Een vader neemt het recht in
eigen hand om zijn zoon te wreken, die ten onrechte wegens moord ter dood is
veroordeeld, en maakt daarbij als terloops een derde, geheel onschuldig slachtoffer. Steeds meer blijkt hij een fanaticus en psychopaat, wat het toneel niet ten
goede komt. Een klucht beneden de maat voor een gezelschap als Puck bleek
De verliefde garnaal.

Toneelspelers van groot formaat toonden zich Ida Wasserman en Paul Steenbergen in het spelen van de correspondentie tussen Bernard Shaw en Patrick
Campbell, zwak gedramatiseerd in Lieve Leugenaar. Als de koekoek roept bleek
een zich moeizaam voortslepend werk zonder inhoud. Het bracht de overigens
verheugende terugkeer van Lily Bouwmeester tot het toneel. Opnieuw trad zij
ook weer op als ,,zij" in Het Hemelbed, thans met Kees Brusse als ,,hij". Een
hernieuwde kennismaking met dit stuk viel niet mee.
Om de prachtige voorstelling en meer nog het formidabele spel van Guus
Hermus heeft De Huisbewaarder van Harold Pinter de aandacht getrokken. Het
modern neorealisme, dat ik ook al ergens superrealisme zag noemen, van deze
schrijver deelt de voorkeur voor menselijk wrakhout, die dit genre kenmerkt.
Hoofdinhoud is dus zeurend, onsamenhangend en vooral eindeloos herhaald
praten en kletsen. Omdat deze mensen gewoonlijk er absoluut van overtuigd
zijn dat zij het grootste gelijk van de wereld hebben, zijn zij over zichzelf niet
ontevreden en daardoor minder ongelukkig dan men wil doen voorkomen.
Gelukkig is in ieder geval, dat Pinter veel oog blijkt te hebben voor de grappige
kanten van dergelijke op zichzelf niet erg opwekkende situaties en dat hij niet
probeert een soort parabel te geven. Vooral dit laatste is voor het toneel gezond.
Toch komt zijn werk niet uit boven een te lang uitgesponnen zielig geval.
Rashomon heeft een even internationaal als hybridisch karakter. Het is de
Amerikaanse toneelbewerking van een succesvolle film, die de bewerking is van
twee novellen van een Japans schrijver, waarvan de stof ontleend is aan verhalen uit de twaalfde eeuw. Vier verschillende lezingen worden ons voorgehouden
van een moord, die misschien geen moord is en waarbij het vierde verhaal voor
een anti-climax zorgt, omdat hier alle legendarische grootheid van de figuren
verloren gaat. Bovendien is nog een sentimenteel moraliserend slot toegevoegd.
Van de Nederlandse stukken hebben wij Het Hemelbed al genoemd. Het
plan tot vernieuwing van de Gysbreght van Aemstel is niet doorgegaan. De
sinds jaren in haar opzet zelfde voorstelling werd echter zo volmaakt en bezield
gespeeld, dat steeds meer de grote dramatische kracht en waarde van dit stuk
blijkt en verandering voorlopig dusnauwelijks nodig of wenselijk lijkt. Eveneens op Nieuwjaarsavond bracht het Rotterdams Toneel Bredero's De Spaanse
Brabander, waarmee een hartewens van Ton Lutz in vervulling is gegaan. Hij is
dan ook vanzelfsprekend als regisseur opgetreden en heeft voor een frisse en
fleurige voorstelling gezorgd. Het toenmalige Amsterdam met zijn typen, gewoonten, voorvallen en toestanden vormt een voor ons niet altijd gemakkelijk
te volgen en te begrijpen bonte reeks taferelen, die niet tot een samenhangend
stuk met een dramatische verwikkeling geworden zijn.
Ook bij Theater werd het nieuwe j aar geopend met een Vlaams-Nederlands
stuk, de bewerking voor toneel door Manuel van Loggem van Willem Elsschot's
romans Lijmen en Het Been. In zover dit dikwijls afgeraden procédé hier kon
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lukken, lijkt van Loggem in zijn poging wel geslaagd. Na een wat lange inleiniet meer, niet minder
ding ontwikkelt zich een intrige, die een amusant
toneelstuk tot resultaat heeft. In zijn weekend-programma bracht tenslotte Puck
De Honden van de Vlaamse schrijver Tone Brulin, een stuk over het rassenvraagstuk in Zuid-Afrika. Dit getuigend toneel werd met overtuiging gebracht,
wat bewees, dat protest hier gerechtvaardigd was, niet echter dat het tot een
geslaagd toneelstuk had geleid.
Zowel bij het Rotterdams Toneel als de Haagse Comedie zijn werkgroepen
opgericht. De lofwaardige opzet is op de eerste plaats jongere acteurs en actrices
een kans te geven hun vakbekwaamheid te tonen als spelers en ook als regisseurs . Verder kunnen nu jonge auteurs eerder een kans krijgen hun werk gespeeld te zien. Tenslotte kunnen stukken worden gebracht, die om welke reden
dan ook niet gemakkelijk op het grote repertoire een plaats zullen vinden. Voor
een definitief oordeel is zeker de tijd nog te vroeg. Het enthousiasme van de
jongeren is groot. Of het ook blijvend is zal van veel omstandigheden af hangen. Reeds nu blijkt dat ook hier de repertoirekeuze, die natuurlijk vooral op
moderne stukken zal zijn gericht, een moeilijkheid vormt. Want niet alleen
onrijp werk maar ook stukken die enkel naargeestig moeten worden genoemd,
zijn reeds aan bod gekomen. Belangstelling voor éénacters poogt ook Ensemble
te wekken door lunchpauze-theater. Dit experiment is nog te jong om over het
slagen of mislukken ervan iets te zeggen of te voorspellen.
Dit gezelschap is dit jaar voor de derde maal onder een andere leiding en in
een grotendeels nieuwe samenstelling begonnen. Onder deze vertrouwenwekkende leiding heeft het grote en nieuwe plannen. Bij Puck blijft men nog altijd
met een zekere weemoed denken aan de tijd, dat het „van en voor jonge mensen" was. Theater en het Rotterdams Toneel waren dit seizoen tot dusver niet
erg gelukkig. De Haagse Comedie handhaaft zich als een homogeen ensemble,
dat in een bepaald repertoire voortreffelijke voorstellingen levert. De Nederlandse Comedie bestaat nu tien jaar, waarvan zeven als bespeelster van de Stadsschouwburg te Amsterdam, dus als „eerste" gezelschap van ons land. Een stij gende lijn heeft men deze tien jaar niet kunnen constateren; naast grote successen kwamen volslagen mislukkingen voor, maar op het geheel kan men met
tevredenheid en voldoening terug zien. Ook het elfde seizoen bracht een aantal
grote en met liefde opgezette voorstellingen.
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Der Kaukasische Kreidekreis
Klassenstrijd en theater
C. TINDEMANS

ET zou overdreven zijn te beweren dat de sedert 1956 in Frankrijk ontketende Brechtmanie nu ook naar Zuid-Nederland is overgewaaid. Toch is
ook bij ons de „epische" bedrijvigheid de laatste jaren zo druk toegenomen, dat
een bezinning over dit verschijnsel niet helemaal misplaatst is.
Niettegenstaande de hardnekkige pogingen van Fred Engelen, die in een
inleidende voordracht tot Brechts Mutter Courage (1960, KNS-Antwerpen)
deze communistische dramaturg postuum meende te moeten vrijpleiten van alle
politieke inslag, is het voor ieder die zich de evolutie van Brechts theaterlijn
kan voorstellen, duidelijk dat dramaturgie en maatschappelijke inzet bij hem
één en onverdeelbaar zijn. Het politieke „standpunt" is niet kunstmatig in
Brechts werken terechtgekomen; hij kwam er uitdrukkelijk voor uit dat hij zijn
werken als politieke instrumenten beschouwde, en dit niet alleen naar de aard
van het thema en de verwerking van zijn onderwerp; hij heeft er een eigen
dramatische stijl voor ontworpen en een adequate herziening van de spelopvatting geëist. Wie Brecht tracht te depolitiseren, vervalst de essentie van zijn werk.
De volwassen Brecht is vooral een produkt van een woelige samenleving, die
grondig verschilde van alles wat de vorige generaties hadden meegemaakt. Zijn
persoonlijkheid is gevormd tijdens de voor ons thans onvoorstelbare nachtmerrie
van de twintiger jaren, die Duitsland na de nederlaag van 1918 zo lange jaren
wakker hield, tot Hitler de uiterlijke onrust liquideerde en er de innerlijke voor
in de plaats stelde. De schakeringsloze grondigheid van Brechts haat en wanhoop tegenover de kapitalistische maatschappij is een rechtstreeks resultaat van
de brutaliserende lelijkheid, de toekomstloze leegheid en de ontgoochelde inschikkelijkheid die de toenmalige deugden van de doorsnee-burger uitmaakten.
Zonder een begrip voor deze onverbiddelijke tijd blijft Brecht een raadsel. Want
de theatrale en dramatische vormen waartegen hij in opstand kwam, waren voor
hem een integrerend deel van de maatschappij die hij onvoorwaardelijk verwierp.
Het beruchte Brechtse „Verf remdungsef f ekt" kan principieel niet anders geinterpreteerd worden dan als een theatertruc waardoor alles wat zich op de scène
afspeelt, onthuld wordt als een onderdeel van een samenleving die voor de
rechter wordt gedaagd. Regisseur en acteurs moeten alles doen wat in hun macht
ligt om bij het publiek geen sympathie of ontroering te wekken, maar wel een
sfeer van beheerste distanciëring en objectiviteit te scheppen die de eerste voorwaarden zijn voor een verstandelijke kritiek. Na een aanvankelijke periode van
doelloos tasten in nihilisme en anarchisme, groeide ieder toneelstuk van Brecht
in zekere zin uit tot een proces, waarbij het publiek de jury vormt en de maatschappij de beklaagde. Wie zich de moeite getroost de omstandigheden na te
gaan waarin Brecht zijn vormingsjaren heeft doorgebracht, kan enigszins begrij -
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pen dat de ongenuanceerde schuldigverklaring welke hij onveranderlijk van ons
vraagt, werkelijk het enig mogelijke vonnis is dat een man met zulk een emotionele instelling en zulk een doelgerichte intelligentie vellen kon. De kapitalistische maatschappij was voor hem een jungle; zijn onvermoeibare eis: „dat moet
veranderen!" maakte van hem een communist. Zijn onverzwakt communisme
vindt zijn oorzaak in de beslistheid waarmee hij het kapitalisme verwierp. Ondanks zijn latere geschillen met het D.D.R.-regime, de vijandige aanvallen die
hij vanwege de „linientreue" critici te verduren had, en zijn eigen zwijgzaam
heid over de wijze waarop zijn communistisch ideaal in Midden-Duitsland concreet zou kunnen verwezenlijkt worden, heeft het geen zin te gaan bewijzen zoals men na zijn dood in 1956 het herhaalde malen heeft willen proberen dat Brecht in zijn diep geloof en vertrouwen in een gecommuniseerde toekomst
ooit heeft gewankeld. De enige uitweg uit een door endoor corrupte wereld
bestond er voor hem in, een doctrine te aanvaarden die zowel dogmatisch als
rationalistisch uitviel, en het superstitieuze element, dat velen erin zagen, kon
hem verder weinig deren. Voor ons komt het er hier echter alleen op aan, in te
zien dat de doctrinaire waarheid waaraan Brecht gestalte ging geven, literaire
voordelen kan opleveren.
Men heeft Brechts dramatiek, het epische theater, vaak met het Latijnse
schooldrama vergeleken. Ook dit historische toneelgenre verwierp resoluut het
genoeglijke effect en poneerde de didactische les als eerste doelstelling. Maar
Brecht, de klassebewuste didacticus, reconstrueerde zijn maatschappelijke moraal
door ze te personaliseren, door het proletarische bewustzijn in de karakters en
de simpel-directe dialoog in te bouwen. Wat sommigen als overweldigend revolutionair theater willen beschouwen, is in de eerste plaats een vormelijke werkmethode, een doodgewone aanpassing aan het zelfvoorgeschreven doel, afgestemd op de thematische rechte lijn. En uiteindelijk demonstreert hij bovendien
de analogie tussen het bewustzijn, het inzicht, de visie op een betere toekomst
die bij de toeschouwer gewekt wordt als resultaat van een marxistische praktijk
en de klassieke of christelijke katharsis.
Brechts verwerping van de geldende maatschappelijke normen richtte zich
ook tegen de techniek van de acteur, en ook hierin was hij consequent met zijn
overtuiging. Het combattieve Agitproptheater eiste immers een strikt eigen toon.
De uitbeelders van zijn socialistische allegorieën drukken de intonatie, verzwakken het betekenisaccent, nemen afstand van de affectieve grondlaag in de rol.
Ze vermijden alle persoonlijke opwinding of ontroering. Ze fixeren de spelpartner als een debatfigurant, reageren dan plotseling en werken politiek op
hem in. Een dergelijke methode moet de toeschouwer tot spanning en aandacht
prikkelen en een gunstige sfeer verwekken om hem te beïnvloeden. Tegelijkertijd wordt er steeds zorg voor gedragen dat de taal niet door de naturalistische
geste wordt verminkt of de woordcommentaar niet wordt verstikt, terwijl het
geheel toch wezenlijk een „schouwspel" blijft. Brechts toneelkunst staat echter
hoger dan zijn kritische geschriften. Op de planken brengt hij immers scenische
illusie, spanning, sympathie en identificatie. Ook het publiek is geïnteresseerd
en Brechts persoonlijke visie krijgt een kans op erkenning. Dit eindeffect vormt
het grote verschil tussen Brechts theater en zijn theaterkritiek. De blijkbaar
,,objectieve" voorstelling van feiten is voor hem een gelegenheid tot individuele
en „subjectieve" emfase.
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We vonden het gepast deze preliminaire beschouwingen over Brecht in het
algemeen te laten voorafgaan aan de bespreking van zijn Kaukasische Kreid ekreis 1 ) . Fred Engelen, die dit stuk reeds in 1960 in Zuid-Afrika ging monteren,
brengt in deze maand maart in de KNS-Nationaal Toneel te Antwerpen de
Vlaamse première van deze communistische fabel, waarvan de eerste opvoering
in 1948 plaats vond te Northfield-Minnesota, U.S.A. en dat Duitsland pas in
1954 te Berlijn kon toejuichen. Met Galileo Galilei, Die Mutter en. Mutter
Courage behoort het tot zijn successtukken, terwijl het met Der Gute Mensch
von Se-Zuan tot de opzettelijke en onmiskenbaar volksdemocratische stukken
mag gerekend worden.
Het stuk opent met een discussie over de rechten op een stuk grond tussen
twee groepen boeren die na de aftocht van het Duitse leger naar hun geboortestreek terugkeren. De twistvraag is : volgens welk princiep moet het geschil
beslecht worden ? De hoofdactie van het drama een spel dat opgevoerd wordt
om de verzoening tussen de twee kolchozen te vieren tracht deze vraag te
beantwoorden.
Tijdens een burgeroorlog wordt een baby in de steek gelaten door zijn moeder, een gouverneursvrouw, die zich meer interesseert voor haar fijne garderobe
dan voor het kind. Het kind wordt meegenomen door het dienstmeisje Grusche.
Gelijk Shen Te in Der gute Mensch von Se-Zuan wordt Grusche ertoe gedreven
kwaad te stichten uit strikte noodzaak. Om het kind een fatsoenlijk tehuis en een
behoorlijke opvoeding te geven, en vooral om het voor de verdenking te behoeden dat het een bastaard zou zijn, stemt ze erin toe te trouwen. Zij troost
zich daarbij met de gedachte dat haar bruidegom toch de dood nabij is. Maar
ongelukkig blijkt deze springlevend en als Grusche's verloofde uit de oorlog
thuiskomt, verdenkt hij haar van ontrouw. Zonder haar een kans te gunnen
uitleg te verschaffen, laat hij haar achter. Haar „slechte" huwelijk, aangegaan
uit „goede" motieven, heeft een gemengdresultaat: slecht voor haar, slecht
voor de verloofde, goed voor het kind.
Op dit ogenblik, waarop het klassebewuste schouwspel in een sentimentele
bui dreigt te verzinken, komt Azdak op de proppen. De grillen van de oorlog
promoveren deze Shakespeariaanse pallieter tot rechter. De hoogst ongebruikelijke oordelen die hij velt, favoriseren principieel de simpele lieden en niet hun
uitbuiters. Rechter onder de rebellenregering, heeft hij door een toeval het leven
van een hoogwaardigheidsbekleder van het ancien régime gered en bij de restauratie spaart deze onopzettelijke daad hem vel en ambt. Een van de gevallen
die hem worden voorgelegd is dat van Grusche, beticht van diefstal van het
gouverneurskind. In navolging van een oud Oosters verhaal plaatst Azdak het
kind midden in een krijtcirkel; de gouverneursvrouw en Grusche moeten het
beiden vastnemen en trekken; wie het hardst trekt en het kind naar zich toehaalt, wint het pleit. De moeder trekt krachtig en wint. Maar Azdak velt een
averechts vonnis en vertrouwt het kind aan Grusche toe, die teveel van het kind
hield om het pijn te doen. Hij willigt ook een echtscheiding in; zo kan ze naar
haar eerste liefde terug en eindigt alles gelukkig. Het koor stelt daarop de
moraal vast:
1

) Voor een uitvoeriger overzicht verwijzen we de lezer naar J. Ros, Bertolt

Brecht en het toneel in Streven, november 1956, pp. 142-152.
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Dass da gehoren soli, was da ist, Benen, die für es gut sind, also
Die Kinder den Mütterlichen, damit sie gedeihen,
Die Wagen den guten Fahrern, damit gut gefahren wird
Und das Tal den Bewássern, damit es Frucht bringt.
Het thema van Der kaukasische Kreidekreis is zeker niet moeilijk te vatten.
In afwijking van de oosterse stof is het de onechte, de proletarische stiefmoeder
die het kind geen pijn wil doen, terwijl de edelgeboren echte moeder van het
kind als ruw en begerig wordt afgeschilderd. Tegenover het recht der geboorte
wordt het verworven recht geplaatst, dat Grusche door arbeid en zorg verworven heeft. Aldus wordt de moederlijkheid sociaal bepaald.
Duidelijkheid is de eerste vereiste van het didactisme. Maar de grote verrassing schuilt in de manier waarop Brecht zijn aanschouwelijke lessen tot een
kunstwerk omvormt. Het is duidelijk dat Brecht over vele middelen kon beschikken om Grusche's geschiedenis te behandelen. Ze kon aan kracht verliezen
door te lief of te charmant te zijn. Ze kon aan haar bedoeling voorbij schieten
als de allegorie te ernstig of te zwaartillend uitviel of als de propaganda te
klaarblijkelijk of te opdringerig was. Brecht slaagt erin deze strikken te ontlopen, en het resultaat is een positieve winst in het geëngageerde theater. Hoewel
de boodschap onmisverstaanbaar scherp blijft, wordt ze de toeschouwer niet
ingedreven met pathos of naar het hoofd gegooid in ijle woede. Ze is essentieel
uitgewerkt in technische bedrevenheid, door epische procedure en Brechtiaanse
karakterisering. De dialoog, sierlijk maar niet speels, stevig maar niet topzwaar,
poëtisch maar niet decoratief, wordt opgevrolijkt met de songs die sinds de
Dreigroschenoper in opzet, nut en didactiek gerijpt zijn. De ironische naïveteit,
de koorcommentaar, de kluchtige passages, de Russische lokale kleur, de directe
aanspraak van het publiek, de contrastrijke afwisseling van praal en proletendom bezorgen de tekst een rijke variatie en een snel tempo.
En bovendien heb je Azdak, een van Brechts best getekende figuren. Doorgaans heeft Brecht weinig oog voor het individu en als theoreticus heeft hij
trouwens zeer duidelijk gepredikt dat het individu slechts het recht op portrettering kan krijgen als som van een serie van sociale verhoudingen maar niet als
autonome werkelijkheid. Niettemin zijn vele van zijn beste karakters individuen
in de conventionele betekenis en hun eigenschappen onderscheiden zich nauwelijks van die in de beruchte bourgeoisdrama's. De collectivist is echter niet altijd
zo blind en Azdak levert het bewijs ondanks de sterke sociale geladenheid
van zijn personage , dat hij niet meer in staat zou zijn de afzonderlijke bomen
in het maatschappelijke woud op te merken. Azdak idealiseert de proletarische
volksrechter, de onverbiddelijke dienaar van de klassengerechtigheid, die de
gelijkheid van de mens voor het recht, zelfs voor het natuurrecht principieel
verwerpt. Zijn medelijden met de verworpenen uit zich in wraak en onrecht
tegenover de „klassevijanden". Brecht verdedigt hier de ontkrachting van het
primaire recht, dat elke sterveling toekomt, in het belang van de klassenstrijd.
De nauwelijks gecamoufleerde persiflage die in deze Azdak naar buiten
treedt (b.v. de autokritiek), en de al te menselijke welwillendheid waarmee
Brecht Grusche vertroetelt, onthullen dat er onder de politieke schors ook een
andere Brecht schuilt. Politiek is hij een communist en thematisch blijft alles
functioneel op dit epitheton gericht. Maar de economische en materialistische
interpretatie van het menselijk bestaan heeft niet verhinderd dat in dit werk ook
geregeld broze, menselijke, ironische oprispingen van een doorsnee-ervaring
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opduiken. Als hij het doodgewone of zelfs het rondweg gemene verdedigt, dan
zet hij zich niet in voor vulgariteit of verfoeilijke middelmatigheid; dan koestert
hij zichzelf in een nuchtere niet-geëngageerde menselijkheid. En dit maakt
Brecht tot een heraut der democratie in een veel diepere zin dan de ronkende
adjectieven aanduiden welke men in totalitaire landen aan de vlijtige supporters
van het socialistische realisme als Günter Weisenborn en Peter Hacks doorgaans
toekent. Brecht verheft zich boven deze laatsten door een ongewoon geloof in
de gewone man, die in het raderwerk van de gesublimeerde staatsidee wel naamloos wordt opgenomen, doch ondertussen niet alleen het recht op afzonderlijk
geluk blijft beklemtonen, maar er meestal ook in slaagt uit de collectieve verdrukking een privaat plekje van algemeenmenselijke tevredenheid te redden.
Dit maakt Brecht tot een belangrijk dramaturg. Waar het sociologische kan
worden geïnterpreteerd als een weerspiegeling van dieper liggende inzichten
over de verhouding mens wereld, waar de avant-scène van het maatschappelijk
conflict de onuitgesproken, maar toch slechts licht versluierde achtergrond van
tragische kernsituaties laat vermoeden en Brecht hieraan gestalte kan geven door
ze te concretiseren in het onmiddellijk nabije, in het sociale detail, daar resulteren telkens weer echte en onmiskenbare dramatische kunstwerken.
Ook voor de perspectieven in Brechts dramatiek is Der kaukarische Kreidekreis zeer interessant. De personages staan niet afgerond of geïsoleerd tegenover
elkaar, elk behoudt een eigen kijk op het gebeuren; dergelijke figuren vergroten
de kans op identificatie door de toeschouwer. Deze typische romantechniek is
bij Brecht onmisbaar. De methode van de raamvertelling, van de scène op de
scène, van het theater op het theater, waarborgt gelijktijdig een actie door het
binnendrama en een reactie door het omlijstende drama. Door dit procédé wordt
de theaterillusie doorbroken, al kan men eventueel ook zeggen dat Brecht zijn
publiek wantrouwt en daarom de passende besluiten maar zelf trekt om verkeerde toepassing van zijn zedeles te voorkomen, zoals hij immers reeds in verband met Mutter Courage ondervonden had. Toch is niet de alwetendheid van
de epische verteller primair, wel zijn functie de illusie te storen. In Der kaukasische Kreidekreis treedt de epicus-verteller als zanger op. De perspectieven
worden niet meer netjes over de figuren verdeeld, de verteller zelf legt accenten
op zijn ideologisch standpunt, hij dringt ze meteen ook aan het publiek op.
Tijdens de Gruschegeschiedenis beklemtoont hij de wisselvalligheid van het
menselijk lot, terwijl hij tijdens de Azdak-episoden sterk de nadruk legt op de
immanente rechtvaardigheid die voor de proleet beschoren ligt in een volksdemocratische maatschappij . De revolutie in Grusinië wordt ons vanuit twee
gezichtshoeken meegedeeld, uit die van Grusche en uit die van de verteller; de
twee standpunten lopen aanvankelijk parallel, benaderen elkaar maar verwij deren zich dan weer; nu eens pleit de verteller voor Grusche en herhaalt hij nadrukkelijk haar monologen, dan weer commentarieert hij haar lotgevallen vanuit
een strikt collectivistisch standpunt.
Eenzelfde distanciëring merken we op in de behandeling van tijd en ruimte.
De commentator doorloopt met het publiek de Grusche-avonturen, maar herneemt dezelfde periode om Azdaks loopbaan te documenteren, waarbij uiteraard
de toestanden reeds aan de toeschouwers bekend zijn, maar uiteindelijk door het
overlappen van de twee tijdstippen een duidelijker beeld van de complexe tijdsomstandigheden kan ontstaan.
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Het is moeilijk definitief uit te maken of Brecht eerder een anarchist is geworden dan een profeet, of de dramaturg een belangrijker persoonlijkheid uitmaakt dan de doctrinair, of de theaterleider het meest baanbrekende werk heeft
verricht dan wel de programmerende theoreticus. Voor de toeschouwer primeert
echter de scenische presentatie en de ideologische confrontatie. Men kan het
betwijfelen of het Nationaal Toneel als plicht heeft deze communistische propagandastukken tot zijn eerste opdracht te rekenen. Want wil men, zoals Fred
Engelen, uitsluitend het theateresthetische element in het zonnetje zetten, dan
verwringt men Brechts bedoeling. En het is tekenend voor onze toneelcritici dat
ze uitvoerige protesten bij elkaar schrijven als men Shakespeares Othello in
battle-dress ensceneert en moord en brand schreeuwen om het zogenaamd gebrek
aan eerbied, maar ondertussen geen vin verroeren als men de essentie van Brecht,
het maatschappelijk protest en het vooropzetten van zijn oplossing, netjes verdonkeremaant zoals in de opvoering van Mutter Courage vorig j aar. Een verdere
vraag blijft trouwens, of ons publiek, dat toch hoofdzakelijk op toneelamusement uit is, voldoende intellectuele inspanning kan opbrengen om in deze
Kaukasische Kreidekreis het schouwspel te onderscheiden van het politiek
manifest.
Het is precies dit laatste dat Brecht interessant maakt. Want al mag het een
opwindend hersenspelletje zijn, de ideologische pointes, de brainwashingtechniek en de naïeve toekomstromantiek te ontmaskeren, belang krijgt het toch
maar in zoverre deze fundamentele bedoelingen dramatisch geïntegreerd zijn en
de propaganda tot artistiek niveau is verheven. Het drama van Brecht is niet
geëindigd met de dood van de auteur. Het herleeft bij iedere ontmoeting. Het
daagt ons uit, het dwingt tot positiekeuze, het eist van ons een persoonlijke
beslissing. Als gelovigen, voor wier standpunt Brecht geen plaats in zijn wereld
heeft voorzien, is het tegelijkertijd een voorrecht en een risico onze persoonlijke
voorstelling van een betere toekomst te plaatsen tegenover de bewuste provocatie, en in het finale waardeoordeel zal er voor ons gelegenheid zijn ons te bezinnen over de mens en de wereld waarin wij hem trachten gelukkig te maken.
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Kerk en Staat in Polen
in 1960
ZYRILL BOLDIREV

N de vraag naar de verhouding tussen Kerk en Staat in Polen is in de eerste
plaats, zo niet uitsluitend, de Rooms-Katholieke Kerk bedoeld. Orthodoxen,
Evangelischen, joden en Mohammedanen en de verschillende sekten tellen
samen hoogstens een miljoen leden, iets meer dan 3% van de bevolking. Dit
wil echter nog niet zeggen, dat de overige 97% zonder meer „katholieken" zijn.
Alles hangt er van af, wat men -daaronder verstaat. Bedoelt men ermee alle in
de Kerk gedoopten die zich niet uitdrukkelijk tot een andere godsdienst bekennen ? Of alle in de Kerk gedoopten die zich bewust als lid van de Kerk blijven
beschouwen ? Of, ten slotte, alleen de praktizerende gelovigen ? In het eerste
geval moet men bijna alle communistische leiders in Polen, met Gomulka en
Cyrankiewicz aan het hoofd, katholieken noemen. Volgens de tweede opvatting,
welke in de officiële statistieken van alle niet-communistische landen wordt toegepast, moet men het aantal katholieken in Polen op ongeveer 27 miljoen schatten op een totale bevolking van 30 miljoen. Daar zijn dan de brede massa's van
communistische partijleden mee inbegrepen, alsook grote groepen van de vroegere middenklasse en de grote meerderheid van de intellectuelen, die alleen uit
traditie bij de kerk blijven, hun kinderen laten dopen en hun eerste communie
laten doen, voor de Kerk trouwen en een kerkelijke begrafenis wensen. Heel
diep zit dit katholicisme dan ook niet: niet alleen wordt in Polen nog steeds
veel gedronken en neemt men het niet zo nauw met het zesde gebod, noch met
het openbaar of privé eigendomsrecht, maar ook houdt men er totaal inconsequente opvattingen op na betreffende de kerkelijke dogma's en alle min of meer
„lastige" voorschriften van het kerkelijk recht of de kerkelijke discipline.
De feitelijke toestand
Enquêtes zijn in Polen bijzonder populair, en een en ander valt daar wel uit
te leren. Toen onlangs zulk een onderzoek werd georganiseerd door de radio,
verklaarden 78,3% van de inzenders zich katholiek; 12% weigerden op deze
vraag te antwoorden: ondanks alle beloften van discretie weet men immers nooit
wat er achter zulke vragen schuilt; 5,3% verklaarden geen belangstelling te
hebben voor religieuze zaken; slechts 4, 3 % noemden zich atheïst. Ofschoon dus
minstens 90,3% (plus waarschijnlijk nog een deel van diegenen die zich onverschillig noemden) christenen zijn ten minste volgens onze tweede definitie
zijn er onder hen slechts 30% die de abortus veroordelen, en slechts 20%
zijn van oordeel dat de verspreiding van het Evangelie eigenlijk toch wel belangrijk is. Zulk een gebrek aan logica kan men misschien nog begrijpen bij een
zo breed opgezet onderzoek, dat zich uiteraard tot tienduizenden van een zeer
verschillend ontwikkelingsniveau richt. Maar wat dan te denken van de enquête
die onlangs door de Academie voor Wetenschappen gehouden is bij 1341 leden
van de intellectuele elite ? Van deze professoren en geleerden verklaarden 721
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zich trouw aan de Kerk, waarvan 342 praktizerende katholieken, 182 gelovig
zonder regelmatig naar de kerk te gaan, 225 alleen maar uit traditie. Verder
noemden 15 0 zich onverschillig, 332 sceptisch. Slechts 110 noemden zich onomwonden vijanden van de godsdienst. Op de vraag met wie zij zich vooral solidair voelden, antwoordden slechts 5 3 : met de eigen geloofsgenoten; 445: met
de intellectuelen van een andere overtuiging of van een ander vak; 228: met de
eigen vakgenoten; 133: met progressief denkenden; slechts 54: met de communisten. In een gelijksoortige rondvraag bij studenten noemden 70% zich katholiek, doch ook 70% beweerden socialist te zijn. Ten slotte blijkt uit nog een
andere enquête dat de helft van de meisjes ertegen zijn als maagd het huwelijk
in te treden.
Men doet er goed aan, deze feitelijke toestand voor ogen te houden. Anders
krijgt men een verkeerd beeld van het katholicisme in Polen en van de moeilijkheden waar de hiërarchie en de kleine minderheid van trouwe en actieve gelovigen voor staan, die in het katholicisme nog iets anders willen zien dan een traditiegoed, een gevoelsaangelegenheid of een politieke macht. Ongetwijfeld betref
f en bovenstaande gegevens slechts een gedeelte van de bevolking: de min of
meer ontwikkelden, die bereid of in staat zijn om op zulke enquêtes te antwoorden. Maar van deze bevolkingsgroepen hangt de toekomst van de Kerk in Polen
af. Als zij afvallen, zijn na hoogstens twee generaties de arbeidersjeugd en de
landbouwbevolking, die thans nog bijna volledig gelovig is, evenzeer ontkerstend als in Rusland of in vele landen van West-Europa en Skandinavië.
De verhouding tussen Kerk en Staat moet dus niet uitsluitend beschouwd
worden van uit een zuiver politiek standpunt. Al te vaak luidt de vraag alleen
maar: zal het katholicisme zich als de enig weerbare en ongebroken macht tegenover het communistisch systeem en in een communistische maatschappij kunnen
handhaven ? Wie de huidige religieuze toestand in Polen van uit dit begrensde
standpunt beschouwt, ziet het belangrijkste over het hoofd en begrijpt niets van
de Kulturkampf die hier aan de gang is. Hem ontgaat ook de hele tragiek van
het episcopaat, de clerus en gelovige leken die zich voortdurend in zeer ernstige
gewetensconflicten en niet zelden in een volkomen uitzichtloze situatie bevinden.
Nog veel minder begrijpt hij, hoe zelfs verwoede godsdiensthaters onder de
staats- en partijleiders vaak door pijnlijke gewetenswroegingen worden geplaagd.
De strijd gaat om de zielen, de harten, het intellect van de jeugd, om de geest
en de inhoud van het openbare en het privé-leven, tussen twee waarheden, tussen twee interpretaties van het menselijk bestaan, die met elkaar onverenigbaar
zijn. Consequent moet het doel van beide partijen zijn, niet de personen, maar
de leer van de tegenstander uit te roeien. Het politiek realisme gebiedt echter
rekening te houden met het feit dat geen van beiden daar voorlopig toe in staat
is. Men zoekt daarom naar tussenoplossingen, die echter niets afdoen van de
harde principiële tegenstelling. Al het gepraat over vreedzame coëxistentie en
verdraagzaamheid is hier huichelarij of kortzichtige zelfbegoocheling. Tussen
het communisme en het katholicisme is slechts verdraagzaamheid tegenover personen mogelijk, nooit echter betreffende de leer.

De principiële houdingen
Deze onwrikbare stelling wordt in Polen niet door iedereen gevolgd. Van
katholieke zijde zijn er twee tendensen die zich door een bedrieglijk optimisme
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laten begoochelen en de kloof tussen godsdienst en atheïstische staat menen te
kunnen overbruggen. De eerste, die bijzonder actief geweest is tussen 1945 en
1947 en later onmiddellijk na de Oktoberrevolutie van 1956, wil het communisme „dopen" ; ze meent het aldus te kunnen uithollen en het van zijn materialistische kern en zijn wezenlijke godsdienstvijandschap te ontdoen. De tweede
richting vereert het communisme, dat hier de onschuldiger naam van socialisme
krijgt, als de hoogste verworvenheid van het mensdom en meent, oprecht of
schijnheilig, dat de Kerk ook heel goed in het leninistisch-marxistisch paradijs
kan bestaan. De aanhangers van deze beide stellingen vormen de kern van de
sociaal-progressistische Pax-beweging, die onder de leiding van Boleslaw Piasecki
in het naoorlogse Polen een zeer omstreden rol heeft gespeeld.
In tegenstelling tot deze collaborateurs staat de meerderheid van de katholieke
intellectuelen, onder de leiding, van de primaat en de meeste bisschoppen, een
nuchter realisme voor. Hun spreekbuis vinden ze in de volksvertegenwoordigers
van de „Znak"-groep (Het Teken) en in het blad Tygodnik Powszechny (Algemeen Weekblad) . Zij geven zich volkomen rekenschap van het feit dat Polen
een communistische zogenaamde Volksdemocratie is, die politiek, militair en
economisch voor een onafzienbare tijd volledig afhankelijk is van de Sovjetunie
en dat ditniet te veranderen is zonder een nieuwe wereldoorlog, die voor Polen
nog een groter onheil zou betekenen dan voor de grootmachten. De Kerk moet
er dus voorlopig vrede mee nemen, in een haar grondig vijandige staat te leven.
Zij kan geen beroep doen op uitwendige machtsmiddelen; zij kan alleen een
geestelijke weerstand bieden tegen een regiem dat zich openlijk tot doel stelt de
alleenheerschappij van het godloos marxisme te vestigen. Elke andere actieve
weerstand wekt bij de machthebbers snelle en brutale reacties en leidt tot een
ongelijke strijd zonder uitzicht. Om voorlopig in zo vele gebieden van het maatschappelijk leven en zo lang als mogelijk is, geduld te worden, is de Kerk verplicht concessies te doen in alle kwesties die voor de staat enig belang hebben en
waar niet direct aan de principes van de Kerk geraakt wordt. Daartoe behoort
de steun van de katholieken aan de buitenlandse politiek van de regering; de
hulp bij de economische opbouw; de samenwerking in de strijd tegen de ergste
kwalen van het naoorlogse Polen: het alcoholisme, de corruptie, het zedelijk
bederf, de verwaarlozing van de jeugd, de egoïstische onverschilligheid op alle
gebied. In al deze punten is Kard. Wyszynski bereid met de staat en indirect
zelfs met de communistische partij samen te werken.
Van communistische zijde zijn er drie hoofdtendensen met betrekking tot de
Kerk. De eerste, die overwegend was in de jaren 1945-1947 en later in 19561957, streefde naar een vriendschappelijk samengaan, in de hoop dat de godsdienst wel langzaam en vanzelf zou afsterven. Gomulka was lange tijd deze
mening toegedaan, en zijn vriend, de vooraanstaande humanist Bienkowski, was
de voornaamste vertegenwoordiger van deze communistisch-katholieke coëxistentie. De tweede, thans overwegende richting, waar Gomulka zich nu volledig bij
aangesloten heeft, zoekt de openlijke kerkvervolging nog wel te vermijden, maar
deinst niet terug voor conflicten met het episcopaat en laat overal, waar het maar
mogelijk is, de Kerk de opperheerschappij van de godsdienstvijandige staat voelen. Deze antiklerikalen wensen de dood van de godsdienst een beetje te bespoedigen; zij verzetten zich vooral tegen het godsdienstonderwijs. De vrije uitoef ening van de godsdienst en het godsdienstonderricht buiten de scholen als een
soort van folklore willen zij de oudere generaties voorlopig toch nog wel gun-
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nen. Voor de communisten van de derde, uiterst anti-christelijke tendens is dit
laatste nog te veel; zij vragen niet beter dan een onbarmhartige Kulturkampf te
voeren. De meesten van hen zijn, binnen de partij, harde tegenstanders van
Gomulka.
De haat tegen de Kerk, die de enige band is tussen de communisten en de
links-liberale intellectuelen, roept bij sommige uiterst rechtse katholieken een
even machteloze als verbeten weerstand op, die de zaak van het katholicisme
soms meer schaadt dan dient en door de hoogste kerkelijke autoriteiten helemaal
niet wordt goedgekeurd: ze storen burgerlijke begrafenisplechtigheden, straffen
kinderen die het facultatief godsdienstonderricht niet volgen, houden dweperige
predikaties, zetten aan tot boycot of agitatie, waarvan de „reactionaire, antipatriotische" clerus dan de schuld krijgt.
De ontwikkeling in 1960
Hiermede hebben wij dan de coulissen geschilderd waarin de ontmoeting
tussen Kerk en Staat zich afspeelt. Tegen deze achtergrond zijn de recente gebeurtenissen gemakkelijk te verklaren. In de loop van het afgelopen jaar is de
verhouding tussen beide partijen veel slechter geworden. De oorzaken daarvan
zijn te zoeken in een reeks van directe aanvallen op het katholicisme. In hoofdzaak geldt het hier drie kwesties: 1. het godsdienstonderricht in de staatsscholen;
2. het zogenaamd bewuste moederschap; 3. de kerkelijke autoriteit van de
bisschoppen.
1. Godsdienstonderricht en antigodsdienstige propaganda

Alle beloften ten spijt proberen de overheden het godsdienstonderricht uit de
scholen te bannen. Op zichzelf bevinden de catechisten zich reeds in een uiterst
moeilijke situatie. Zij krijgen een of twee uren in de week om de kinderen een
wereldbeschouwing mee te geven die door de andere leraren, vooral die van de
wetenschap, de geschiedenis en het Pools, openlijk bestreden wordt als onwetenschappelijk, vals, als een kwaad overblijfsel van een treurig verleden, als een
werktuig van uitbuiting in de klassenstrijd. Als nu ook deze karige godsdienstlessen verboden worden en de kinderen niets anders meer krijgen dan een volledig materialistische opvoeding, dan kan het resultaat in het gunstigste geval
slechts hetzelfde zijn als wat Chroests j ef eens als een anekdote verteld heeft.
Toen het Bolsjewisme in de eerste jaren nog vooral tegen de Orthodoxe-Kerk te
strijden had, werd aan een brave man eens gevraagd of hij nog in God geloofde: „Op het werk niet, maar thuis wel" luidde het antwoord. Zulk een dubbele
houding dwingt de zwakken, de afhankelijken en wie behoort niet tot deze
categorie? van kindsbeen af tot huichelarij, en leidt tot angstige innerlijke
conflicten. „Wat is de waarheid ?" vraagt het kind zich af, „die van thuis, of die
van de school ? En is het niet gemakkelijker, op school mijn innigste overtuiging
dan maar te verzwijgen, ja ze te verloochenen ?"
De twee ministers die het godsdienstonderwijs onder hun bevoegdheid hebben, Galinski en Tulodziecki, zijn fanatieke voorstanders van de strijdend communistische lekenschool en willen wetenschap, literatuur en kunst in dienst stellen van hun marxisme. Zij kunnen daarbij gebruik maken van uitwendige
machtsmiddelen: zij beschikken over benoemingen, promoties, subsidies; van
hun willekeur hangt af, of geleerden, schrijvers, journalisten of critici hun boe36
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ken of artikelen gedrukt krijgen of niet. Doch vooral door middel van het leerplan hebben zij de hele opvoeding van de jeugd in handen. Op dat leerplan
hebben ze nu weer een nieuw verplichtend vak geplaatst: de ,,godsdienstwetenschap", die de leerlingen wetenschappelijk moet verklaren in welke geestelijke
macht zij tot nog toe geleefd hebben; de kinderen die dank zij hun verlichte
ouders reeds alle geloof verloren hebben, zullen door deze lessen gestijfd worden in hun progressistische wereldbeschouwing; de anderen, die nog in de
boeien van het fideïsme zuchten, zullen hier bevrijding vinden. Voor de rijpere
jeugd worden cursussen en lezingen georganiseerd door het atheïstentij dschrif t
Argument y, door de „Vereniging voor de laïcistische school", de „Vereniging
voor het Algemene Weten" en soortgelijke groeperingen. In april en mei 11.
hielden aldus historici voordrachten over de verderfelijke rol van het christendom in de geschiedenis van Polen. Daar spraken niet alleen geheide antiklerikalen en marxisten, maar ook geleerden van rang, van wie men nooit had durven
dromen dat zij met zulke nonsens zouden durven uitpakken, zoals de medievist
Baron Manteuf f el of de vroegere regelmatige medewerker van het jezuïetentijdschrift Przeglad Powszechy, Piwarski. Wat hier op hoog niveau wordt ondernomen, wordt in aangepaste vorm voortgezet over het hele land. Vanzelfsprekend
wordt ook de diensttijd benut om de soldaten van hun religieuze vooroordelen
te bevrij den.
Parallel hiermee loopt de propaganda door middel van boeken, brochures,
tijdschriften en dagbladen. Ook hier vinden we allerlei schakeringen, van de
geraffineerde polemiek die zich alleen van schijnbaar zakelijke informatie of
lichte ironie bedient, tot de wetenschappelijk gekleurde geschiedvervalsing, van
het politiek pamflet tot het primitief beroep op het zogenaamd gezond verstand,
van de uiteenzetting van het materialistisch monisme tot de populaire hetze.
De fijnste vrucht van deze oogst lijkt mij het boek van Tadeusz Breza, S pizowa brama (De bronzen poort) . Het stelt aan de lezer vrij hoge eisen, maar is
desondanks de bestseller van het jaar geworden. De auteur stamt uit een oud
adellijke familie en is in zijn jeugd novice geweest in een Belgisch klooster. Na
de Tweede Wereldoorlog heeft hij door een meesterlijke roman, Mury Jerycha
(De muren van Jericho), beroemdheid verworven. Van 1955 tot 1958 was hij
cultureel attaché bij de Poolse ambassade in Rome, en daar heeft hij „door de
bronzen poort" het Vaticaan van dichtbij kunnen gadeslaan. Hij heeft dat gedaan met een scherpzinnigheid die hem ingegeven was door haat en ressentiment, waarachter hier en daar een heimwee naar het verloren geloof merkbaar
is. Zijn roman zit vol giftige pijlen tegen de curie en het katholicisme. Hij heeft
zijn beschrijvingen niet met dezelfde onappetijtelijke saus overgoten als Peyrefitte, maar ze zijn er des te gevaarlijker om. Onbegrijpelijk lijkt het dan ook dat
een priester-criticus dit boek in het orgaan van de Poolse elite, Tygodnik Powzechn y, met zijden handschoenen heeft aangepakt en er slechts een heel licht
voorbehoud tegen maakte.
Op hetzelfde niveau als dit boek van Breza staat een propagandageschrift van
de filosoof en President van de Academie voor Wetenschappen, Kotarbinski, en
van de bekende atoomfysicus Infeld, een vroegere medewerker van Einstein.
Onder de titel „Atheïsme en Religie" worden hier een aantal voordrachten gebundeld die voor een groot publiek van communistische partijleiders werden
gehouden. Verder vermelden we hier nog enkele anders soortgelijke publikaties:
een verzamelwerk „Wereldlijke cultuur in de geschiedenis van ons volk", waarin
1
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historici van naam de traditionele gelijkstelling Pools = Katholiek uiteen trachten te halen, en een strijdschrift van Jozef Siemek onder de titel „Zijn dat religieuze aangelegenheden ?'', waarin de hiërarchie en het Vaticaan verweten wordt,
zich op onrechtmatige wijze te mengen in aangelegenheden die uitsluitend de
communistisch geleide staat aanbelangen.
2. Geboorteregeling of Bewust Moederschap

Al deze aanvallen, die de Kerk a.m. steeds voorstellen als de bondgenoot van
de voormalige uitbuiters van het volk en van de tegenwoordige erfvijand, Duitsland, richten zich tot het collectief bewustzijn van de natie of van de klassen.
De propaganda voor het „bewuste moederschap" daarentegen appelleert aan de
egoïstische welvaartsbehoefte van het individu: van de jeugd, die geen deugd
meer kent en zich in vrije liefde uit wil leven; van de gehuwden, die niet meer
opgewassen zijn tegen de materiële zorgen. De Kerk is niet blind voor de
benauwde bestaansmogelijkheden in Polen en voor de problemen welke daaruit
voortvloeien voor de gehuwden, maar steeds heeft zij zich, ook hier, categoriek
verzet tegen alle tegennatuurlijke voorbehoedmiddelen en elke zwangerschapsonderbreking. Op dit punt is geen compromis mogelijk. In een herderlijke brief,
die op 6 maart in alle kerken werd voorgelezen, heeft Kard. Wyszynski dit nog
eens met klem betoogd: zijn stellingname was een antwoord op de juist geproclameerde legalisering van de vruchtafdrijving, op een einde januari gehouden
congres van de „Vereniging voor Bewust Moederschap" en op een zeer luid
georchestreerde perscampagne tegen het al te hoog geboortecijfer.
Terwijl het regiem in zijn strijd tegen de Kerk als instelling en tegen de
christelijke wereldbeschouwing nog steeds op veel verzet stuit, schijnt het in de
kwestie van de geboortenregeling meer succes te hebben. Sinds 195 5 is het
geboortecijfer van 29,1 per duizend gedaald tot 26,3 in 1958 en 23,9 in 1960.
Voor de communistische machthebbers is deze vermindering van de bevolkingsaangroei zeer welkom : twee grote problemen, waar ze anders toch niet mee klaar
komen werkverschaffing en woningbouw raken er op lange termijn misschien door uit het slop. Morele bezwaren kennen ze natuurlijk niet, en ook de
niet-socialisten die toch de grote meerderheid van de Poolse bevolking blijven
vormen zetten zich op dit punt, zoals in zo vele andere die een comfortabel
sexueel leven, het „zycie ulatwione'', storen, in de praktijk heen over de christelijke moraal die ze in theorie nog blijven erkennen.

Kerk'eljke autoriteit van de bisschoppen
Op het derde front waarop de strijd tegen de Kerk zich voortdurend beweegt,
schijnen de communistische leiders echter volledig te falen. Zij slagen er niet in,
een wig te drijven tussen episcopaat en lagere clerus of tussen clerus en leken,
noch de grote massa der gelovigen de kleine minderheid van echt collaborerende
„sociaal-progressistische" Pax-katholieken te doen volgen. Het episcopaat stelt
er begrijpelijkerwijze prijs op zijn eigen autoriteit en die van de H. Stoel onverzwakt te handhaven en ze niet tot een ijdel woord te laten maken zoals dat b.v.
in Tsjechoslowakije het geval is. Daar zit een geëxcommuniceerde priester in de
regering en door de staat aangestelde plaatsvervangers besturen de bisdommen.
In Polen is een soortgelijke situatie onmiddellijk na de revolutie van 1956 geliquideerd. Met uitzondering van één geval, waar we op terugkomen, beheren
alle bisschoppen hun eigen diocees en de organisatie van de progressieve pries-
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ters heeft zowel kwalitatief als kwantitatief weinig aanhang. Onder de regiemgezinde katholieken bevinden zich naast ambitieuzen en opportunisten ongetwij
feld ook eerlijke voorstanders van het socialisme of mensen die eerlijk overtuigd
zijn dat men het, om de Kerk zo veel mogelijk bewegingsvrijheid te geven, met
het regiem best op een akkoordje kan gooien. De hiërarchie is echter de mening
toegedaan, dat alleen zij geroepen is om het beslissend contact met de staat en
de partij te onderhouden en de condities en de omvang van de eventuele samenwerking te bepalen. Daaruit ontstaan voortdurend conflicten. De communistische leiders spelen -de priesters en leken die met hen willen collaboreren, voortdurend nieuweeconomische drukmiddelen in de hand. De grootste katholieke
weldadigheidsinstelling, ,,Caritas", staat b.v. onder de leiding van een priester
die helemaal niet het vertrouwen van de bisschoppen geniet. De uitgeverij Pax
is een burcht van het „sociaal-progressistisch" katholicisme: alle schrijvers en
geleerden die de Kerk trouw willen blijven, staan aan haar ostracisme bloot.
Deze uitgeverij geeft het enige zich katholiek noemende landelijk dagblad uit,
de Slowo Powszechny, verschillende weekbladen, waaronder het veel gelezen
Tygodnik Katolikow. De almachtige leider van dit bedrijf, dat 4000 mensen in
dienst heeft, is Boleslaw Piasecki. Deze man is vroeger leider geweest van een
fascistische strijdgroep, heeft zich in 1945 tot het socialisme bekeerd, werd een
felle voorstander van een sterk staatsgezag, werd in 1956 bijna vice-premier,
doch blijft zich steeds een gelovig katholiek noemen. De hiërarchie, en met
name de primaat, is hij echter een doorn in het oog. Rome heeft hem reeds zeer
scherp gelaakt en zijn politiek hoofdwerk op de index geplaatst. Door niets laat
hij zich echter van de wijs brengen en ongestoord speelt hij zijn rol die aan de
vleermuis van La Fontaine doet denken: Je suis oiseau, voyez mes ailes; je suis
souris, vivent les rats". De katholieken toont hij zijn engelenvleugels; de communistische ,ratten schreeuwt hij zijn vivat toe. Maar noch bij de enen noch bij
de anderen vindt hij veel wederliefde. De marxisten wantrouwen hem: is hij
toch niet een verkapte agent van het Vaticaan ? De hiërarchie heeft hem sedert
lang afgeschreven hem, niet zijn zonderlinge theorieën. Het marxisme en de
volksdemocratie zijn voor hem en zijn medestanders in de Pax-beweging, niet
slechts een voorlopig wellicht te verdragen kwaad, maar een kostbare verovering
en de vervulling van een lang gekoesterd, echt christelijk ideaal.
Direct heeft de staatsleiding in het kerkelijk beheer slechts ingegrepen in het
geval van Bisschop Kaczmarek van Kielce. Reeds vroeger, in de Bierut-periode,
was deze prelaat het voorwerp van scherpe maatregelen geweest. In 195 3 werd
hij wegens zijn zogenaamde politieke misdaden en overtredingen van economische wetten tot twaalf jaar gevangenis veroordeeld. Na de Oktoberrevolutie van
1956 mocht hij naar zijn bisdom terugkeren. Doch spoedig begon de hetze tegen
hem opnieuw. In het voorjaar van 1959 eiste de regering dat hij zou aftreden.
Het kwam tot een zeer heftige briefwisseling tussen de regering en de hiërarchie.
Kard. Wyszynski, die een meer gematigde taktiek voorstond dan zijn onstuimige
ambtsbroeder van Kielce en die vele van diens uitlatingen betreurde, weigerde
echter op principiële gronden Kaczmarek uit zijn ambt te ontzetten. De staatslieden verbraken alle verkeer met de bisschop en verboden hem de uitoefening van
zijn functie. In februari 1960 scheen men een uitweg uit deze pijnlijke situatie
te hebben gevonden: Kaczmarek ging met vakantie. Doch einde mei verscheen
hij, tot verrassing ook van vele katholieken, weer in zijn residentie: een ergernis
voor het regiem en een bron van verlegenheid voor de hiërarchie.
-
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Naast elkaar of samen bestaan
Voor affaires als deze en zelfs voor het probleem van de Pax-beweging zijn
op de lange duur nog wel oplossingen mogelijk. In de kwesties van de jeugdopvoeding en de geboortenregeling worden die al veel moeilijker. Doch de principiële kloof tussen de twee wereldbeschouwingen, communisme en katholicisme,
laat zich volstrekt nooit overbruggen. Het Poolse experiment bewijst afdoende
dat hier zelfs de beste wil tot samenwerking schipbreuk moet lijden. Het beste
wat men op lange termijn kan bereiken, is : een politieke wapenstilstand, waar
de volksvertegenwoordigers van de Znak-groep zich, met goedvinden van de
Kardinaal, voor inzetten; eensgezindheid betreffende de buitenlandse politiek,
de alliantie met de Sovjetunie voor de katholieken een tijdgebonden nationale
noodwendigheid, voor de communisten echter een heilige zaak inbegrepen;
ten slotte de bereidheid van de staat om af te zien van zijn plagerijen jegens
clerus en katholieke leken, van de katholieken om alle openlijke of ondergrondse
agitatie tegen het regiem te vermijden. Zelfs zulk een bescheiden programma
wordt steeds weer in gevaar gebracht. Geregeld doen zich gevallen voor, waar
de hoogste autoriteiten niet verantwoordelijk voor zijn. In de centrale regering
echter krijgt het fanatiek antiklerikalisme steeds meer de overhand. Voortdurend
krijgt de Kerk nieuwe speldeprikken te verduren, zoals de controle in de seminaries, waar allerhande boeken verboden worden; zoals de opnieuw veelvuldig
voorkomende processen tegen priesters die zogezegd aan deviezensmokkel doen;
zoals de diep tragische veroordeling van een priester wegens moord op een meisje
waar hij een verhouding mee zou gehad hebben, een veroordeling die later,
wegens volkomen gebrek aan bewijsmateriaal, door het Hoog Gerechtshof teniet
gedaan moest worden. Het ergst van al waren echter de gebeurtenissen in Nowa
Huta bij Krakau en elders, die bijna tot echte revoluties uitgroeiden.
In de grote industrienederzetting voor de poorten van Krakau, de citadel van
het katholicisme, moest sinds geruime tijd een kerk gebouwd worden. Ze was
beloofd in de dagen van de Oktoberrevolutie. De communisten berouwden nu
echter hun grootmoedigheid van toen en zij weigerden in deze socialistische
modelstad een tempel voor het duistere bijgeloof te laten oprichten. Eind april
wilden zij het kruis, dat de plek aanwees waar de kerk zou komen, verwijderen:
in de plaats van de kerk zou er een school komen. Maar daar namen de arbeiders blijkbaar geen vrede mee. Duizenden mannen en vrouwen stroomden samen
om te verhinderen dat het kruis zou weg gehaald worden. Gomulka heeft later
beweerd dat dit het werk van „huligans" was geweest, maar journalisten uit het
Westen hebben met hun eigen ogen kunnen zien dat deze Poolse nozems dan
uitsluitend volwassen arbeiders waren. Gelijksoortige gebeurtenissen hebben zich
afgespeeld in Allenstein-Olsztyn en in Grüberg-Zielona Gora.
Een episode die zich in de late zomer van het afgelopen jaar heeft voorgedaan, scheen aanvankelijk heel scherp de tweespalt tussen Kerk en Staat aan te
tonen, maar heeft uiteindelijk vooral in het licht gesteld, hoe men ondanks alle
moeilijkheden, de totale oorlog tot elke prijs wil vermijden. In de loop van het
jaar was het klimaat steeds maar verslechterd. Eind aug. kwamen de bisschoppen voor hun jaarlijkse plenaire vergadering bij een te Czestochowa. Tweehonderdduizend gelovigen stroomden samen om hen daar te begroeten en hun trouw
te betuigen. De bisschoppen stelden een herderlijke brief op waarin ze met
beslistheid de klachten van de Kerk neerlegden. Twee weken later, op 18 september, moest deze brief in alle kerken voorgelezen worden. De tekst kwam
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echter door een indiscretie in de handen van de regering. Enkele dagen voor de
18e september werd de secretaris van het episcopaat bij de leider van het minis
terie voor godsdienstzaken ontboden. Namens de regering werd hij verzocht, de
hiërarchie mee te delen dat zij de brief terug moest trekken. Als argument werd
het nationaal belang voorgewend: Gomulka zou juist deze dagen in New York
in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Poolse zaak gaan verdedigen; de aanklacht van de bisschoppen zou deze taak bemoeilijken. Als de
bisschoppen op dit verzoek niet wilden ingaan, stonden hun allerlei bedreigingen te wachten: de seminaristen, die tot nog toe in de militaire dienst geen wapens hoefden te dragen, zouden bij de gewone troepen ingelijfd worden, de
Kerk zou een gevoelig hogere belasting moeten betalen. Nog andere weerwraakmaatregelen werden in het vooruitzicht gesteld. Maar niet deze bedreigingen
gaven de doorslag. Kard. Wyszynski en zijn collega's zijn nooit doof gebleven
voor een beroep op hun vaderlandse plichten. Niet zo lang geleden, op 18
augustus, had hij nog een opvallende rede gehouden tegen Adenauer en voor de
verdediging van de Oder-Neisse-grens, tegen het Duits „revisionisme" en voor
de solidariteit van alle Polen in de vragen van de buitenlandse politiek. (Dergelijke overwegingen dwingen overigens niet alleen de hiërarchie tot matiging:
ook de communisten weten dat zij de antiklerikale ijver de teugel moeten aanleggen, willen ze de nationale eenheid niet in gevaar brengen) . De bisschoppen
hebben hun herderlijke brief teruggetrokken, en toen daar in de buitenlandse
pers over bericht werd, hebben zij, weliswaar opnieuw onder druk, een verklaring gepubliceerd: aangezien het episcopaat besloten heeft zijn herderlijke brief
terug te trekken, „is het gebruik van deze tekst voor politieke doeleinden volkomen ongeoorloofd".
Van beide zijden wil men de dingen niet op de spits drijven. Bewijzen hiervoor vindt men overigens in de persoonlijke betrekkingen tussen katholieken en
communisten, en niet het minst in de meestal ongestoorde vrijheid van cultus.
De volksvertegenwoordigers van de Znak-groep en andere praktizerende katholieken onderhouden goede betrekkingen met hun communistische of gelijkgeschakelde collega's. Poolse bisschoppen zijn in de loop van het jaar zonder hinder naar Rome, ad limina, kunnen reizen; vier van hen reisden ongestoord door
het Westen. De elite van de seminaristen kan in Rome gaan studeren. De Sacramentsprocessie is overal met de gebruikelijke luister kunnen uitgaan; in Warschau waren er 80.000 toeschouwers (de Kardinaal kreeg echter voor zijn predikatie geen luidsprekers ter beschikking) . Bij de wijding van de wederopgebouwde kathedraal in Warschau kon hij de overheden bedanken voor hun belangrijke
financiële en andere steun bij dit werk; de regering was bij deze plechtigheid
echter niet vertegenwoordigd. Misschien was het ook beter zo: alle gehuichelde
sympathie en de daaruit volgende illusies worden best vermeden.
De hoofdzonde in de politieke zin dan natuurlijk van de „sociaal-progressistische" katholieken uit de Pax-beweging is, dat zij communisme en katholicisme in één, van pure ijver overkokende, pot nat willen gooien en daaruit dan
een amalgaam halen waarin slechts weinig overblijft van het katholicisme. Verstandiger is de formule: „clara pacta, boni inimici'', duidelijke afspraken maken
goede vijanden. De enig gezonde, noodzakelijk voorlopige, oplossing van een
probleem dat voor onafzienbare tijd onoplosbaar is, is het naast elkaar, en voor
heel beperkte objecten slechts het samen bestaan van twee onverzoenlijke tegenstanders.
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De kringloop van het geld II
De invloed der Overheid
DRS. W. M. N. VAN DEN WILDENBERG t

N het vorige artikel hebben wij een en ander uiteengezet over het ontstaan en
de betekenis van het geld voor de moderne volkshuisvesting. Terloops wezen
wij er reeds op, dat de overheid in deze kringloop van het geld een bijzondere
plaats inneemt.
Wij stelden immers, dat het voor een evenwichtige ontwikkeling van de volkshuishouding gewenst is, dat er evenwicht in de geldkringloop is, d.w.z., dat het
verdiende inkomen weer wordt besteed hetzij in de vorm van consumptie, hetzij
in de vorm van investeringen. Van investering is sprake indien kapitaalgoederen
worden aangeschaft die nutsprestatie afwerpen over een periode van meer dan
een j aar. Bij dit alles is nog afgezien van een dieper gaande behandeling, van de
plaats welke de overheid in deze kringloop inneemt. Dat deze plaats groot is
mag duidelijk blijken uit de omstandigheid, dat de overheid op een belangrijk
gedeelte van het verdiende inkomen beslag legt in de vorm van belastingen.
Indien de overheid dit aldus verkregen geld niet uit zou geven, zou er een stagnatie in de kringloop optreden. Doordat de overheid ongeveer 25 % van het
totale inkomen van de Nederlandse volkshuishouding als belasting opeist, is het
duidelijk, dat de invloed van het overheidsgezag zeer groot is. Geeft de overheid
minder uit dan zij aan belastingen ontvangt, dan ontstaat er stremming. Geeft
zij meer uit dan wordt er extra geld geschapen en zal een prijsstijging het gevolg
zijn. Dit alles in de veronderstelling uiteraard, dat de andere sectoren van het
economisch leven precies in evenwicht zijn. Hieruit blijkt dus ook, dat indien
deze sectoren niet in evenwicht zijn, de overheid door een overschot of een

tekort te kweken in staat is een compenserende werking op de volkshuishouding
uit te oefenen. In verband daarmede lijkt het nuttig iets nader in te gaan op de
inkomsten en uitgaven van de overheid, alsmede op de regels welke daarbij in
acht worden genomen.
De inkomsten
De overheid verkrijgt haar inkomsten voor het overgrote gedeelte uit opgelegde belastingen. Bij belastingen is sprake van aan de overheid volgens algemene
door haar vastgestelde normen verschuldigde, afdwingbare prestaties, zonder
dat hier in het individuele geval aanwijsbare tegenprestaties staan 1 ). Daarnaast
verkrijgt de overheid ook inkomsten uit door haar geëxporteerde ondernemingen
(huren, pachten, dividenden, schenkingen, legaten enz.) . Ook kent men zgn.
retributies, bijdragen welke de overheid heeft van een particuliere huishouding,
welke voor die huishouding een individueel, zichtbaar en bijzonder voordeel
inhoudt (ijk- en tolgelden, veergelden, schoolgelden enz.) . Zoals gezegd vormen
de belastingen echter de belangrijkste vorm van inkomsten namelijk, ongeveer
1

) M. J. K. Smeets, De economische betekenis van de belastingen.
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90%. Uit de belastingen financiert de overheid de te verrichten uitgaven. Men
kan dit ook aldus voorstellen, dat de overheid ingrijpt in de particuliere bestedingen, doordat zij een bepaald gedeelte van het inkomen opeist en daarmede
uitgaven financiert welke anders niet zouden verricht worden. De ratio van het
overheidsoptreden is daarin gelegen, dat op deze wijze voor de gemeenschap een
groter maatschappelijk nut tot stand komt, dan zonder overheidsingrijpen het
geval zou zijn geweest. Zonder belastingheffing zou b.v. het inkomen kunnen
zijn besteed aan vermakelijkheden, terwijl nu met deze belastinggelden scholen
worden gefinancierd, ziekenhuizen worden gebouwd, het land wordt bestuurd
enz. Steeds dient de bedoeling voorop te zitten, dat het maatschappelijk nut
wordt vergroot. Met het opleggen van belastingen kan echter door de overheid
vrij ver worden ingegrepen in het bestedingspatroon van de belastingbetaler. Dit
gebeurt zowel direct als indirect. Direct ondervindt de belastingbetaler dit het
duidelijkst in door hem te betalen inkomstenbelasting. Daarmee is echter nog
slechts een gedeelte van de belastingdruk aan de orde gesteld. Er worden door
de overheid ook indirecte belastingen geheven, die de prijzen van goederen en
diensten verhogen; daarbij is te denken aan invoerrechten, accijnzen, omzetbelasting, weeldebelasting enz. Voor Nederland geldt, dat ongeveer de helft van de
totale belastingopbrengst stamt uit de directe belasting en het overige uit de
zgn. indirecte of kostprijsverhogende belastingen. Het onderscheid tussen directe
en indirecte belastingen is vooral economisch van groot belang. Zulks wordt
duidelijk indien men let op de gevolgen welke het opleggen van een belasting
voor het gedrag van de belastingbetaler heeft.
Voor beide soorten belastingen geldt, dat zij bij de individuele betaler weerstand opwekken. Een nieuwe belasting verhoogt de op het individu vallende belastingdruk. Als gevolg daarvan zal het individu ofwel trachten zodanige maatregelen te treffen, dat hij deze druk niet voelt, ofwel de verhoogde belastingdruk geheel of gedeeltelijk accepteren.
Ingeval een directe belasting wordt opgelegd kan de belastingbetaler:
a. de belasting ontwijken door b.v.: geen inkomen meer te willen genieten; een
hoger inkomen dat grijpbaar is niet ambiëren; om wille van de hoge belasting vertrekken naar het buitenland;
b. de belasting aanvaarden, doch dan zijn er weer twee extreme mogelijkheden:
zoveel harder gaan werken, dat het netto-inkomen hetzelfde blijft; geen enkele extra inspanning leveren, zodat de opgelegde belasting geheel ten laste
van het beschikbare inkomen komt.
Ingeval een indirecte belasting wordt opgelegd, kan de belastingbetaler:
a. het belaste goed niet meer kopen (dit gaat uiteraard slechts op, indien een
bepaald goed wordt belast) ;
b. de belasting overdragen op anderen (de overdracht van belastingen) .
Dit geval doet zich namelijk voor indien de ondernemer wiens produkt wordt
belast, zal trachten deze belasting op de afnemers af te wentelen door deze laatste een hogere prijs te laten betalen. De mate, waarin dit mogelijk is, hangt van
zeer veel factoren af, o.a. van de marktverhoudingen, het verloop van de kostenfunctie enz. Hoewel het niet de bedoeling is, in dit artikel uitvoerig op de problemen in te gaan, welke verband houden met de gevolgen van de belastinghef
fing, moet toch summier op deze verschijnselen worden gewezen. Dit betekent
-
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immers, dat de overheid door het opleggen van een belasting zeer diep ingrijpt
in het economisch proces. Bepaalde produkten kunnen niet langer worden gekocht, de lust om nog meer arbeid te presteren kan verminderen, prijzen kunnen
worden verhoogd, zodat geheel andere produkten zullen worden gekocht enz.
Bovendien dient te worden bedacht, dat juist door de indirecte belastingen op
vele produkten, alle gezinnen belasting betalen. Bij de lagere inkomens is dit
nagenoeg uitsluitend door de belasting welke in de prijzen van consumptiegoederen is opgesloten.
Onderstaande tabel vermag dit te illustreren.
Totale belastingdruk op de onderscheiden gezinnen in
1954.1956
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Bijkomstige doeleinden van de belastingen
Tot dusver gingen wij ervan uit, dat de belastingen dienden voor de financiering van de uitgaven welke de overheid moest verrichten. Van oudsher hebben
echter ook andere bedoelingen voorgezeten, terwijl recentelijk meer en meer
sociaal-economische doelstellingen op de voorgrond treden. De van oudsher
bekende bijkomstige doeleinden zijn: de waarborging van de volksgezondheid
(hoge gedistilleerd-accijns), bescherming van bepaalde industrieën (hoge invoerrechten) en de nivellering van de inkomensverschillen (progressie van de
inkomstenbelasting) .
Thans wil men ook algemeen de belastingen dienstbaar maken aan een beheersing van de conjunctuur. Dit wil zeggen dat men welbewust de belasting
gebruikt ter bereiking van een zo hoog mogelijk nationaal inkomen, evenwicht
in de betalingsbalans, een redelijke inkomensverdeling, en een stabiel prijspeil.
Teneinde deze doeleinden te bereiken is het echter ook noodzakelijk, dat de
overheidsuitgaven daarop zijn afgestemd. In verband daarmede dient hierover
allereerst een opmerking te worden gemaakt.
De overheidsuitgaven
Evenals de belastingen hebben ook de uitgaven een zeer grote omvang aangenomen. Men kan zeggen, dat het totaal van de overheidsuitgaven zich in Nederland beweegt op een niveau van meer dan f 10 miljard. Jaarlijks nemen deze
overheidsuitgaven verder toe. Met de stijgende levensstandaard gaat gepaard een
meer omvangrijke voorziening van goederen, welke door de overheid ter beschikking worden gesteld. Het zich uitbreidende wagenpark eist grotere, betere
en snellere wegen enz. Anderzijds wordt een gedeelte van de overheidsuitgaven
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ook opgeroepen, omdat door de hoge belastingen voorziening in bepaalde behoeften uit particuliere inkomens niet meer mogelijk is. Hier worden wij derhalve geconfronteerd met een paradox van de moderne samenleving. Men valt
terug op de staat, omdat het particulier initiatief niet meer bij machte is deze
voorzieningen zelf te bekostigen. Dit laatste is dan vaak het gevolg van de hoge
belastingen, welke noodzakelijk zijn voor de financiering van de vele overheidsuitgaven.
De uitgaven worden ook gerubriceerd naar de departementen via welke zij
worden gedaan. Een bij economische beschouwingen vaak gehanteerde indeling
is die tussen reële en overdrachtsuitgaven. Onder reële uitgaven worden verstaan
de gevallen waarin de overheid goederen en diensten voor haar betalingen terugontvangt. Onder de overdrachtsuitgaven rangschikt men de uitkeringen om niet
welke door de overheid worden gedaan, zoals de verstrekking van subsidies,
uitkeringen aan behoeftigen, aan werklozen, aan slachtoffers van een oorlog of
van andere rampen. Dit onderscheid is met name van belang omdat vele economen van mening zijn, dat de overdrachtsuitgaven geen of mindere invloed zouden hebben op de grootte van het nationaal inkomen. Deze gedachte steunt op
de veronderstelling, dat door de overdrachtsuitgaven slechts wordt gepoogd een
herverdeling van het inkomen te bewerkstelligen. In haar algemeenheid is deze
opvatting niet houdbaar. Indien immers door de herverdeling wordt bereikt, dat
inkomen dat anders zou zijn opgepot m.a.w. aan de circulatie zou worden
onttrokken •nu actief in het proces blijft opgenomen, dan wordt ook door de
overdrachtsuitgaven het nationaal inkomen in gunstige zin beïnvloed. Er is nog
een andere factor. Uit de herverdeling vloeien in het algemeen hogere consumpties voort en lagere besparingen, terwijl ook de aard en samenstelling van het
nationale produkt anders kan worden, dan zonder de herverdeling het geval zou
zijn geweest.
Wel kan worden gesteld, dat in het algemeen dereële uitgaven een belangrijker bijdrage tot het nationale inkomen zullen geven dan de overdrachtsuitgaven. Dit geldt in het bijzonder, indien de reële uitgaven worden besteed voor
het stichten of kopen van duurzame objecten, zoals kanalen, wegen enz., omdat
dergelijke objecten weer een stimulerende invloed uitoefenen op de investeringen van bedrijven, die uiteindelijk bepalend zijn voor de groei van het nationale
inkomen in de toekomst. De laatste begroting wijst heel duidelijk deze tendens
aan; de overdrachtsuitgaven lopen terug en daarvoor in de plaats komen overheidsinvesteringen. Deze ontwikkeling moet vanuit economisch gezichtspunt
ongetwijfeld worden toegejuicht.
Een onderscheid, dat bij de jaarlijkse Rijksbegroting een rol speelt is dat in
uitgaven die ten laste komen van de gewone dienst en die welke op de buitengewone dienst staan. De eersten kunnen vergeleken worden met de exploitatieuitgaven van een onderneming; de uitgaven van de buitengewone dienst bevatten
voor het merendeel bedragen welke worden besteed voor het stichten of kopen
van duurzame objecten; zaken derhalve die over meerdere jaren nutsprestaties
afwerpen. Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat dit onderscheid een betekenis heeft voor de wijze van financiering van de uitgaven.
Gedurende lange tijd is de theorie verkondigd, dat de uitgaven welke op de
gewone dienst voorkwamen moesten worden gedekt uit belastingen, doch dat
voor de uitgaven van de buitengewone dienst mocht worden geleend. Hierbij zat
de gedachte voorop, dat de belastingen op de consumptie drukken, doch dat de
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gelden welke de overheid via leningen aantrekt, uit de besparingen stammen,
welke normaliter door de ondernemers zouden zijn geïnvesteerd. Indien de overheid deze investeringen terugdringt, is dit slechts in zoverre verantwoord als ook
door de overheid duurzame objecten worden aangeschaft. Hierbij zag men weliswaar over het hoofd, dat de begrippen overheidsinvesteringen en particuliere
investeringen geheel verschillend waren, doch er is ook een ander bezwaar. In
deze stelling ging men van de gedachte uit, dat alle besparingen welke in de
particuliere sector worden gevormd automatisch zouden worden geïnvesteerd.
Het bleek echter, dat deze laatste veronderstelling niet altijd opging. Er traden
crises op, in welke tijden de ondernemers niet bereid waren, ondanks het feit,
dat zij goedkoop over besparingen konden beschikken, deze te investeren, omdat
zij in de investeringen geen heil zagen. In verband daarmede kwam de gedachte
naar voren, dat de overheid deze besparingen aan zou kunnen trekken en te
nutte maken. Als gevolg van een en ander werd gesteld, dat de overheidniet
strikt de hand behoefde te houden aan de eerder geformuleerde regel. Men ging
het beleid van de overheid meer en meer zien als gericht op de algemene toestand. In dit verband is ook van belang, dat in de vorm, waarin de besparingen
in de volkshuishouding waren gevormd, zich bepaalde ontwikkelingen hebben
voorgedaan die eveneens het eerder besproken mechanisme hebben aangetast.
Gedoeld wordt hierbij op de enorme ontwikkeling van de besparingen bij de
zgn. institutionele beleggers. Vaak wordt gesteld, dat deze gelden door hun
karakter de verzekeringsmaatschappijen hebben immers t.o.v. de verzekerden
nominale verplichtingen aangegaan zich niet zouden lenen voor de f financiering van particuliere investeringen. Deze gelden zou de overheid moeten lenen,
omdat anders deze gelden ongebruikt zouden worden gelaten. In de praktijk is
echter gebleken, dat de verhoudingen niet zo star zijn als in bovenstaande gedachtengang is verondersteld. De mate waarin uitgaven moesten worden gedaan,
belastingen of leningen moesten worden geheven, werd bepaald door de algemene economische situatie.
Opgemerkt moet worden, dat deze gedachte nog niet in alle landen in dezelfde mate wordt toegepast. Nederland is ten deze zeker vooruit op de praktijk van
vele andere landen. Zo kon in de laatste miljoenennota worden geconstateerd,
dat de buitengewone dienst voor een zeer groot gedeelte met belastinggelden
wordt gefinancierd. Het beroep op leningsfinanciering is dientengevolge vrij
gering. In dit verband is het opmerkelijk dat door de Minister van Financiën in
de laatste miljoenennota werd gesteld, dat het beroep van de overheid op de
nationale besparingen zo gering mogelijk moest zijn, om deze besparingen te
reserveren voor het particuliere bedrijfsleven. Minister Zijlstra gaat ervan uit,
dat zeer omvangrijke investeringen moeten worden gedaan om onze groeiende
bevolking een bevredigend inkomen te verschaffen. Dientengevolge moeten de
besparingen tot een hoog niveau worden opgevoerd en dienen deze zoveel mogelijk te worden gereserveerd voor de bedrijven.
Manipulatie met uitgaven en middelen
Tot dusver zijn wij er steeds van uitgegaan, dat de overheid de ontvangen
middelen in de vorm van uitgaven weer door laat stromen. De kringloop van
het geld die wij eerder bespraken blijft dan intact, hoewel er uiteraard door het
overheidsoptreden belangrijke wijzigingen in de samenstelling en de hoogte van
het nationale inkomen op kunnen treden.
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Of de middelen verkregen worden uit belastingen of uit leningen hue, voor
de kringloop niet ter zake, evenmin als het feit of de overheidsuitgaven bestaan
uit consumptieve uitgaven of investeringen. Dit was wel van belang voor de
mate waarin de overheid invloed uitoefende op de hoogte en samenstelling van
het nationale produkt.
Er is echter nog een andere wijze waarop de overheid dit kan doen. Indien de
kringloop van het geld niet sluit, treden er, zoals in het voorgaande artikel opgemerkt, inflatoire of deflatoire processen op. Indien een dergelijke ontwikkeling in de niet-overheidssector optreedt, kan de overheid compenserend ingrij pen. De mogelijkheid daartoe is uiteraard groter naarmate de overheidshuishouding een quantitatief belangrijker plaats in de volkshuishouding inneemt.
Indien er in de niet-overheidssector geen voldoende doorstroming plaats vindt,
doordat b.v. be-drijven niet investeren, doch deze gelden oppotten, kan de overheid een zeker tegenwicht geven, door een extra vraag uit te oefenen of te doen
uitoefenen. De overheid kan nl. haar bestedingen bij bedrijven opvoeren, zelf
openbare werken entameren, of de belastingen verlagen, om op die wijze de
vraag van de gezinnen op te voeren. Al deze maatregelen hebben immers tengevolge, dat geld in de geldkringloop wordt gebracht. Dit was nodig ter instandhouding van de kringloop, nu in de particuliere sector geld werd opgepot. De
overheid kan dit nieuwe geld in de kringloop brengen door het opnemen van
krediet bij de Centrale Bank of het plaatsen van schatkistpapier bij de banken.
Men zegt dan, dat de overheid een tekortenpolitiek voert, omdat de normale
middelen (belastingen plus langlopende leningen) niet toereikend zijn om de
uitgaven te financieren.
Hoewel de overheid op deze wijze compenserend op kan treden, moet wel
worden bedacht, dat de bereikte effecten anders zijn, dan wanneer de particuliere sector zelf de investeringen zou hebben gedaan. Indien de bedrijven namelijk niet tot investeringen overgaan, omdat zij te weinig winstverwachtingen
hebben, zal er werkeloosheid ontstaan. Door het uitvoeren van openbare werken
kan de overheid een gedeelte van de werkloze arbeiders werk geven, doch de
tot stand gebrachte werken (wegen, bruggen enz.) zijn geheel anders dan die
welke door de particuliere sector normaliter zouden zijn gerealiseerd. Anderzijds
worden door het uitvoeren van deze werken inkomens gecreëerd, die bij de
bedrijven zullen worden besteed, zodat de kans bestaat dat de ondernemers hun
winstverwachtingen weer gunstiger gaan beoordelen, zodat de investeringen toe
zullen nemen.
Welke maatregelen de overheid moet nemen om de kringloop van het geld
weer te sluiten, indien er in de niet-overheidssector een verstoring is opgetreden,
is in het algemeen niet te zeggen. Dit hangt af van de oorzaken welke tot de
verstoring hebben geleid en de reacties welke er in de sector van de gezinnen en
bedrijven moeten worden verwacht. Zo is het voorstelbaar, dat in een bepaalde
situatie met een belastingverlaging sneller en beter het beoogde doel kan worden
bereikt dan met een verhoging van de overheidsuitgaven.
Indien er in de niet-overheidssector een te grote vraag is, door ontpotting of
door creatie van liquiditeiten, zal de overheid eveneens compenserend in kunnen
grijpen, doch ,nu met tegengestelde maatregelen. In een dergelijke situatie zal de
overheid haar uitgaven moeten verlagen of de belastingen verhogen, teneinde
aldus zoveel middelen aan de geldcirculatie te onttrekken als in de particuliere
sector te veel zijn.
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Nadat te dezer plaatse zeer systematisch is geschetst op welke wijze de overheid in het kringloopmechanisme kan ingrijpen, moet er eveneens op worden
gewezen dat in de praktijk een dergelijk optreden niet zo soepel verloopt als
hier is geschetst. Er zijn vele complicaties, waarvan een van de belangrijkste
uiteraard is, dat Nederland een grote in- en uitvoer heeft. Indien zich daarin veranderingen voordoen, dan is het moeilijk met behulp van de openbare financiën
compenserende maatregelen te treffen. Een ander aspect is, dat in het voorgaande is verondersteld, dat de vereiste aanpassingen snel worden genomen; m.a.w.
dat het beslissingsapparaat soepel werkt. Nu moeten zowel veranderingen in de
overheidsuitgaven als in de belastingen bij wet worden vastgesteld. Een dergelijke procedure vergt veel tijd, terwijl juist snel optreden geboden is, wil er een
kans op succes zijn.
Tenslotte moet de vraag worden gesteld of de overheidshuishouding zich wel
voldoende bewust is van haar compenserende taak. Dr. Holtrop heeft beweerd 2 ),
„dat de overheid zelf in haar uitgavenbeleid onderworpen blijkt te zijn aan
dezelfde inflatoire besmetting, die zij bij anderen zou dienen te bestrijden". Hier
wordt inderdaad op een bijzonder zwak feit gewezen. Immers tot dusverre gingen wij er van uit, dat de overheid neutraal financierde, d.w.z. noch inflatoir
noch deflatoir. Echter het blijkt, dat de overheid zelf vaak inflatoir te werk gaat,
zelfs ook wanneer er in de niet-overheidssector inflatoire tendenties optreden. In
een dergelijke situatie is er dus geen sprake van een compenserend optreden,
doch van een versterking van de in de particuliere sector aanwezige tendenties.
Het gevaar is daarom voor de overheid zo groot, omdat zij als het moet het geld
kan scheppen, dat zij niet kan lenen. Terwijl bij de particuliere uitgaven een
permanent financieringstekort moeilijk denkbaar is, kan de overheid zich op dit
terrein meer veroorloven. Zij heeft de Centrale Bank achter de hand om het
tekort te dekken tussen de uitgaven enerzijds en de belastingen en langlopende
leningen anderzijds. In vele landen komen dan ook regelmatig tekorten voor,
die met kortlopende leningen worden gefinancierd. Waar in het voorgaande is
gesproken van de overheid is steeds bedoeld het Rijk en de gemeenten, provincies enz. Het zal weinig betoog behoeven, dat het zelfstandig optreden van de
lagere overheid niet steeds in overeenstemming behoeft te zijn met het beleid
zoals dit door het Rijk wordt gevoerd. Het Rijk zal in het algemeen beter in
staat zijn de conjuncturele situatie te beoordelen en de gewenste maatregelen te
treffen, hetgeen voor de gemeenten veel moeilijker is. Anderzijds is het totaal
van de uitgaven van de gemeenten zeer omvangrijk. Het is derhalve zeer noodzakelijk, dat er een zekere harmonisatie tussen het beleid van het Rijk en de
lagere publiekrechtelijke lichamen bestaat.
Hoewel kan worden gesteld, dat de overheid zekere mogelijkheden heeft om
compenserend in te grijpen in verstoringen in de kringloop van het geld, moet
worden erkend, dat de tot dusver bereikte resultaten vrij beperkt zijn. De President van de Nederlandse Bank heeft de resultaten van de compenserende budgetpolitiek onlangs als volgt samengevat: Noch in Nederland, noch elders heeft
de compenserende budgetpolitiek in de afgelopen jaren een rol gespeeld als
middel ter bestrijding van inflatoire ontwikkelingen.
2 ) Verslag van de algemene vergadering van de Vereniging voor de Staathuishoudkunde, 23 november 1957, p. 14.
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E rede, waarmee de nieuwe president der V.St., John F. Kennedy, op vrijdag 20 januari na de plechtige eedsaflegging zijn ambt aanvaardde, heeft
bijna overal een goede indruk gemaakt. In tegenstelling met zijn voorgangers
richtte hij zich niet zozeer tot het Amerikaanse volk, maar sprak hij over de
hoofden van de Amerikanen tot de gehele wereld. Onmiddellijk heeft hij de
wereld duidelijk willen maken, dat de V.St. onder zijn leiding alles zullen doen
om de vrijheid te bewaren; hiervoor deed hij tevens een beroep op de bondgenoten om tot een grotere samenwerking te komen. De jonge vrije staten zegde
hij steun toe bij hun streven naar het behoud van de pas verworven vrijheid,
terwijl hij aan alle zgn. onderontwikkelde gebieden hulp beloofde, opdat zij
zichzelf zouden kunnen helpen; deze hulp zou niet gegeven worden uit politieke
motieven, maar omdat hulp geboden moet worden waar honger en armoede
geleden worden. Speciale steun werd toegezegd aan de Z.- en M.-Amerikaanse
republieken, waarbij hij er echter ook geen twijfel over liet bestaan, dat de V.St.
zich zouden verzetten tegen elke inmenging van buiten af in de Amerikaanse
aangelegenheden. Na steun te hebben beloofd aan de V.N. deed hij een hartstochtelijk beroep op de communistische wereld om in onderling overleg een
akkoord tot stand te brengen over de ontwapening. Hoezeer ook doordrongen
van de noodzakelijkheid van dit laatste liet Kennedy er toch geen twijfel over
bestaan, dat dit aanbod niet uit zwakheid voortkwam; uitdrukkelijk stelde hij:
laat ons nooit onderhandelen uit vrees, maar ook nooit bevreesd zijn om te
onderhandelen. Spoedige verwezenlijking van dit alles zei hij niet te verwachten;.
er zal een lange strijd in de schemering moeten worden gevoerd en om deze
strijd te kunnen winnen deed hij een beroep op zijn landgenoten niet te vragen
wat het land voor hen kon doen, maar te vragen, wat ieder van hen kon doen
voor zijn land en voor de vrijheid van de mens.
Dezelfde bezorgde en waarschuwende toon liet Kennedy horen in zijn eerste
„State of the Union". Was Eisenhower in zijn laatste presidentiële rede enkele
weken geleden over de toestand van de V.St. nogal optimistisch, de nieuwe
president is dit helemaal niet. Hij heeft de moed om sommige dingen erg duidelijk te zeggen; de communistische mogendheden, Rusland en China, streven
naar de wereldoverheersing en Kennedy is niet van plan dit bij eventuele onderhandelingen te vergeten; daarom is het noodzakelijk de Amerikaanse defensie te
versterken en te zorgen, dat de Amerikaanse achterstand op het gebied van
raketten die door Eisenhower in twijfel werd getrokken zo snel mogelijk
wordt weggewerkt. Om dit te bereiken zijn offers nodig en van de noodzaak om
deze te brengen wil hij het Amerikaanse volk doordringen. In dit opzicht zouden wij beide redevoeringen willen vergelijken met die van Churchill, toen hij
in het begin van de tweede wereldoorlog het Engelse volk slechts „bloed, zweet
en tranen" kon beloven in de komende j aren.
Beide redevoeringen zijn in Moskou gunstig ontvangen; de eerste werd zelfs
volledig in de Prawda gepubliceerd. Dit doet enigszins vreemd aan; terwijl
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Chrostsjef tegenover de wat weke Eisenhower een krachtige houding aannam en
het U-2 incident buiten iedere proportie opblies, daarna een nieuw incident
uitlokte door het neerschieten van een Amerikaans vliegtuig boven de Barentszee en herhaaldelijk verklaarde niet meer met deze president te willen onderhandelen, tracht hij nu bij de een zoveel krachtiger houding aannemende Kennedy in het gevlei te komen. Reeds onmiddellijk na de ambtsaanvaarding van
de nieuwe Amerikaans( president had er een lang onderhoud plaats tussen
Chroestsjef en de Amerikaanse gezant in Moskou, Thompson; hoewel over de
inhoud niets bekend is, meent men te weten, dat Chroestsjef heeft aangedrongen op het organiseren van een spoedige ontmoeting met Kennedy, waarvoor
hij zelfs een gunstig klimaat trachtte te scheppen door de twee overlevenden van
het incident boven de Barentszee vrij te laten en naar de V.St. terug te sturen.
Men prijst in Moskou Kennedy vooral om zijn realistische kijk op de toestand
en zijn ruiterlijke erkenning van de achterstand op sommige gebieden t.o.v. de
S.U. Het lijkt erop alsof Moskou redeneert, dat deze erkenning de V.St. ertoe
zal brengen gemakkelijker toe te geven aan de verlangens der S.U., maar aannemelijker is, dat de V.St. een andere conclusie zullen trekken n.l. alles opofferen om deze achterstand in te halen en om te zetten in een voorsprong; de volstrekt afwijzende houding van Peking t.o. het nieuwe bewind in de V.St.
eenzelfde houding als is aangenomen tegen de regering Eisenhower zou
hiermee verklaard kunnen worden.
Intussen blijft Chroestsjef haast maken met het aanknopen van nieuwe besprekingen met de V.St.; naar verluidt zou hij van plan zijn om de voorjaarsbijeenkomst van de V.N. in maart a.s. wederom bij te wonen; een ontmoeting
met Kennedy zou dan a.h.w. worden geforceerd. Terwijl Adlai Stevenson, de
afgevaardigde van de V.St. bij de V.N., meende te moeten verklaren, dat dit
initiatief zou zijn toe te juichen, bleef Kennedy bij zijn oorspronkelijke opvatting, dat dit de V.St. op dit ogenblik nog niet aanging; hij wilde zijn standpunt
eerst bepalen, als Chroestsjef inderdaad zou besluiten de vergadering bij te
wonen. Het staat te bezien of Kennedy erg gelukkig zou zijn met dit bezoek,
daar hij ondanks zijn jarenlang lidmaatschap van de Senaatscommissie voor
buitenlandse zaken toch wel graag wat meer tijd zal willen hebben om zich
verder in de wereldproblemen te verdiepen, voor hij zich waagt aan een nieuw
Camp David-gesprek met de Russische leider. Wel heeft hij verklaard de mogelijkheid van een topgesprek niet te willen uitsluiten, maar hier staat tegenover,
dat z.i. dergelijke gesprekken te veel worden misbruikt voor propaganda-doeleinden; daarom wil hij breken met de opvatting van president Wilson, dat alle
akkoord-en in het openbaar moeten tot stand komen, en pleit hij voor een terugkeer naar de geheime diplomatie.
Bij eventuele besprekingen achter gesloten deuren zou Chroestsj ef ook minder
rekening hebben te houden met de opvattingen in Peking; men zou m.a.w. kunnen proberen beide communistische mogendheden tegen elkaar uit te spelen,
gebruik makend van de tussen hen bestaande ideologische en praktische tegenstellingen. Deze laatste kwamen weer eens tot uiting n.a.v. de mislukking van
de oogst in China; Rusland kan wegens schaarste in eigen land Chroestsjef
is op de laatste vergadering van het Centraal Comité van de partij van leer
getrokken over de tegengevallen resultaten in de landbouw-sector geen graan
aan China leveren en kan of wil geen kredieten in goud of dollars verstrekken,
opdat China verder kan gaan met zijn graanaankopen in Canada en elders; dit
-
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betekent niet alleen een betreurenswaardige hongersnood in China, maar ook
een verkoeling tussen beide landen.
In zijn inaugurele rede sprak Kennedy ook over de Europese samenwerking;
er zal ook hier een grotere saamhorigheid moeten ontstaan niet alleen onderling
maar ook tussen Europa en de V.St.. Er zijn wel enkele stappen in de goede
richting gezet; zo werd de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking omgevormd tot een Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, waartoe behalve de 18 landen van de O.E.E.S. nu ook de V.St. en
Canada als lid zijn toegetreden; doel is te komen tot grotere samenwerking in
zake de conjunctuur- en handelspolitiek en de ontwikkelingshulp aan de lidstaten en die t.b.v. andere landen. Eveneens werd verdere vooruitgang geboekt
in de E.E.G., waar men met ingang van 1 januari een jaar eerder dan in het
schema was voorzien overging tot het nemen van stappen om te komen tot
een gemeenschappelijk buitentarief d.w.z. tegenover derde landen, terwijl de
deelnemers hun onderlinge tarieven (binnentarief) opnieuw met 10% verlaagden. Het nadeel van deze ontwikkeling in de E.E.G. is echter, dat zij een verbreding van de kloof tot gevolg heeft tussen de 6 E.E.G.-landen en de 7, die
onder leiding van Engeland de E.V.A. vormen; in mei 1960 stemde W.-Duitsland met deze versnelling in op voorwaarde, dat onderhandelingen met de
E.V.A. zouden worden gevoerd om tot een akkoord te komen, hetgeen echter
vooral door verzet van Frankrijk tot nu toe niet is gebeurd; Europa dreigt nu
meer en meer uit elkaar te vallen in twee economische blokken en toch zal men
erin moeten slagen te bewijzen, dat zes en zeven één is. Men hoopt nu, dat het
bezoek, dat premier Macmillan op 28 januari aan de Gaulle heeft gebracht, er
toe zal leiden dit rekenkunstje te volbrengen; ook het bezoek van Adenauer aan
Parijs begin februari is in dit opzicht van grote betekenis.
Inzake de Europese eenheid staan de standpunten nog steeds scherp tegenover
elkaar; de Gaulle denkt aan zijn „Europe des Patries", terwijl de andere mogendheden eerder een samensmelting voor ogen staat. Zou het niet mogelijk zijn
om hier te doen wat Kennedy in zijn rede voorstelde aan Rusland n.l. te zoeken
naar de punten, waarover eensgezindheid bestaat i.pl.v. de nadruk te leggen op
de meningsverschillen ? Allen willen komen tot een Europese eenheid; als de
Gaulle voorstelt om regelmatige bijeenkomsten te organiseren tussen de diverse
regeringsleiders, tussen de ministers van buitenlandse zaken, die van defensie,
economische zaken enz. zou men daar toch op in kunnen gaan. Om deze conferenties goed voor te bereiden is een of ander bureau nodig, laat men het dan
oprichten, misschien blijkt er dan een ander overbodig te worden; maar laat
men een begin maken; een kort neen tegen de opvattingen van de Gaulle zal
alle plannen om te komen tot een Europese eenheid in duigen doen vallen; door
op bepaalde punten aan zijn ideeën tegemoet te komen, zou men ook bij hem
begrip kunnen wekken voor andermans opvattingen. Tenslotte zijn er meerdere
wegen, die naar Rome leiden en hebben beide partijen elkaar nodig.
Bij het referendum op 8 januari heeft de Gaulle de door hem gevraagde
meerderheid gekregen. In Frankrijk zelf spraken zich 75 % van de opgekomen
kiezers uit voor de politiek van de president, hetgeen bijna evenveel is als hij
kreeg bij zijn eerste referendum nu 2 jaar geleden; in Algerije volgde bijna de
helft van de stemgerechtigden het boycot-advies van de F.L.N. op, maar van de
uitgebrachte stemmen waren bijna 65 % ja voor de Gaulle. Tussen de bedrijven
door waren er reeds plannen opgesteld om op korte termijn een min of meer
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zelfstandig Algerijns bestuur in te stellen, maar na het referendum werd hiermee geen haast gemaakt. Wat de Gaulle wel zal gaan doen, is niet bekend, daar
hij nog steeds een meester is in het niet duidelijk omschrijven van zijn bedoelingen. Na het referendum staat echter vast, dat de integratie-gedachte van Soustelle c.s. absoluut geen voldoende steun vindt onder de Franse bevolking; liepen
voordien allerlei geruchten over pogingen tot een coup in Algerije door de kliek
rondom Lagaillarde, deze zijn nu verstomd. Ook kan de Gaulle nu blijven rekenen op de steun van „la grande muette", het leger, dat zich in Frankrijk steeds
heeft geschaard achter de wettige regering en nu zeker weet bij wie deze berust.
Verwacht wordt, dat de Gaulle nieuwe onderhandelingen zal proberen aan te
knopen met Ferhat Abbas, te meer daar de mislukking van het gesprek te Mélun
in juni van het vorig jaar in het hele land grote teleurstelling verwekte. Daar
de F.L.N. echter na Mélun meer en meer toenadering heeft gezocht tot de communistische landen, waaruit bleek, dat de radicale vleugel aan invloed had gewonnen, vroeg men zich af of men daar nog wel genegen zou zijn tot zulk een
gesprek met de Franse regering. Ferhat Abbas heeft nu na een dagenlange vergadering te Tunis namens de voorlopige Algerijnse regering verklaard bereid te
zijn tot nieuwe onderhandelingen „over de voorwaarden voor een vrije raadpleging van het Algerijnse volk" ; ook de Franse regering verklaarde zich bereid te
onderhandelen, maar men is nog niet op gang gekomen. Wel achtte men het
in Parijs beter de uitvoering van bovengenoemd plan om een zelfstandig Algerij ns bestuur te vormen op te schorten om hierdoor de komende onderhandelingen niet te bezwaren, waarbij men ook wel zal hebben overwogen, dat het
uiterst moeilijk zou zijn voldoende representatieve Algerijnen bereid te vinden
in dit bestuur zitting te nemen. Het is te hopen, dat er nu eindelijk een einde
komt aan dit conflict, opdat Frankrijk zijn N.A.T.O.-verplichtingen volledig
kan gaan vervullen, al zal dit dan ook weer leiden tot moeilijkheden, daar de
Gaulle er een speciaal idee over de plaats van Frankrijk op na houdt.
Een opvallend feit in de afgelopen maand was de internationale aandacht
besteed aan Portugal. De aanleiding hiervoor was het ietwat romantisch optreden van de Portugese ex-officier Galvao, die zich met een aantal getrouwen
wist meester te maken van het Portugese passagiersschip „Santa Maria"; Galvao
is aanhanger van Delgado, de man, die het bij de presidentsverkiezingen in
1958 heeft willen opnemen tegen Thomas, de kandidaat van Salazar, maar na
zijn nederlaag moest uitwijken; hij leidt het verzet nu vanuit het buitenland;
ook Galvao moest Portugal verlaten nadat hij hevige kritiek had uitgeoefend op
het Portugese beleid in Angola. Het zou eigenlijk zijn bedoeling zijn geweest
zich van een Portugees oorlogsschip meester te maken, hetgeen dan tevens het
sein had moeten zijn voor een opstand in Angola; deze laatste is nu uitgebleven,
althans er is niets van bekend. Na 12 dagen van onzekerheid voor de 600 passagiers is het schip nu in de Braziliaanse haven Recife voor anker gegaan; daar
ook de nieuwe Braziliaanse president, Quadros, niet verder wilde gaan dan het
verlenen van politiek asiel aan Galvao c.s., kwam hiermee een einde aan dit
avontuur. Wel kwamen er juist toen berichten binnen over opstandjes in Angola, waar men demonstreerde voor de vrijlating van enkele officieren en burgers. Daar er geen of nauwelijks enige persvrijheid in Portugal bestaat, is het
moeilijk om te weten wat er precies aan de hand is geweest in dit land, dat zijn
aan Kongo grenzende koloniën nog op een 19e eeuwse wijze onder de duim
tracht te houden. J. Oomes
37
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BELGIË

Over Nieuwjaar hing de bange vraag: hoe zullen de politieke stakingen zich
verder ontwikkelen ? Zal de geestdrift gebroken zijn of zal de verbetenheid de
beweging een nieuwe impuls geven ? Het eerste bleek alras het geval. Ondanks
een overvloed aan betogingen, ondanks een voortzetting van de terreur en
bedreigingen met „1'abandon de 1'outil" door A.B.V.V.-adjunct-secretarisgeneraal Renard, ondanks de kwade vrijdag te Luik, bleek de drang tot
werkhervatting onweerstaanbaar. Luik en enkele streken in Henegouwen hielden het langst stand, maar op 21 januari zagen de meest rabiate menners van de
staking zich genoodzaakt, deze te „schorsen". De orde en de democratie hadden
het pleit gewonnen. En reeds op 13 januari had de Kamer de zgn. eenheidswet
goedgekeurd met 115 stemmen tegen 90 (w.o. 6 liberalen), bij 1 onthouding
(de C.V.P.-er Charpentier) .
De gematigde socialistische leiders hadden de ramp voor hun partij zien aankomen en vertwijfelde pogingen gedaan om de schade te beperken. Ze deden
a.h.w. een beroep op de meerderheid om hun partij te redden. Dhr. Van Acker,
van wie de eerste verzoeningspoging was uitgegaan, poogde een contact tussen
de drie partijvoorzitters tot stand te brengen dat, onvoorbereid, niets opleverde.
B.S.P.-voorzitter Collard bekende zich op 13 januari geslagen; hij trachtte door
een pathetische tussenkomst te verkrijgen dat de partijen samen de toekomst
van het land zouden bespreken en dat de eenheidswet intussen in de senaat
hangende zou blijven. De socialisten hadden ook een Memorandum bekend gemaakt, zelfs door Renard ondertekend, dat ze als een wisseloplossing voor de
eenheidswet voorstelden, maar dat slechts een bleek afkooksel van die wet was,
en in hoofdzaak het- in commissie brengen van de sociale beschikkingen der
wet beoogde.
De toestand van de B.S.P. was inderdaad ver van rooskleurig. De socialisten
hadden gehoopt dat de staking hun eenheid zou herstellen. Na de mislukking
ervan was die eenheid meer dan ooit bedreigd. De Waalse B.S.P.-mandatarissen
hadden, op een vergadering te St.-Servais op 13 januari, zichzelf als assemblée
van de Waalse meerderheid uitgeroepen en een adres tot de koning gericht. Op
een tweede vergadering in dezelfde gemeente stelde Renard voor, de federale
structuur van het A.B.V.V. te bespreken. De A.B.V.V.- leiding en de algemene
centrale van het A.B.V.V. spraken zich echter tegen een dergelijke federale
structuur uit. Daarenboven begrepen de socialisten, dat ze bij de volgende verkiezingen een zware nederlaag tegemoetgingen. Ze konden hun eis, onmiddellijke verkiezingen, natuurlijk niet opgeven, maar ze zaten in het nauw met de
beslissing van de meerderheidspartijen, na de goedkeuring van de eenheidswet
inderdaad het kiezerskorps te raadplegen. Het derde probleem voor de socialisten was : hoe na die verkiezingen een nieuwe oppositiecrisis te vermij den ? Het is
een publiek geheim dat voor de stakingen een sterke fractie van de C.V.P. gunstig gestemd was voor een a.s. coalitie met de B.S.P. Het is zeer begrijpelijk dat
de socialisten naar regeringsdeelneming snakten. Maar hoe zou de C.V.P. na de
verkiezingen, waarvan de uitslag er wellicht zal uitzien als een goedkeuring van
het C.V.P.-liberaal bewind, ooit psychologisch een samengaan kunnen wettigen
met de terroristen en revolutionairen van Renard ? De tegenstanders om
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van een C.V.P.-B.S.P.-coalitie zijn die snaar al overvloeprogrammaredenen
dig begonnen te bespelen.
In die moeilijkheden wendde de B.S.P., althans de meer gematigde meerderheid, zich tot P.-H. Spaak, die ze als reddende engel inriep. Na onderhandelingen verklaarde dhr. Spaak zich bereid, terug te keren naar het Belgische politieke leven. Op 31 januari nam hij ontslag als secretaris-generaal van N. A. V.O.
Zal de reddende engel echter veel méér kunnen doen, dan de schade voor het
socialisme in het Brusselse beperken ? Hij is immers allerminst persona grata bij
de clan-Renard.
De regering zou aanvankelijk de gedachte van nieuwe verkiezingen weinig
genegen zijn geweest. De invloed van de partijleidingen was echter zo groot,
en de argumenten pro (gunstig ogenblik, wenselijkheid de uitspraak van het
parlement te laten bevestigen door een uitspraak van de bevolking, noodzakelijkheid voor een regering over ruime tijd te beschikken om het herstelprogramma uit te voeren) zo sterk, dat ze er zich weldra bij neerlegde. Op het laatste
ogenblik dook nog een moeilijkheid op: de liberalen eisten „hun" ki,eswethervorming nog v66r de verkiezingen. Even mocht men een chantagemaneuver
vrezen dat de eenheidswet nog in gevaar zou brengen, maar dit scheen einde
januari toch niet het geval te zijn. Ook de liberalen hebben er belang. bij, een
coalitie met de C.V.P. na de verkiezingen niet te bemoeilijken!
Wie echter politiek verantwoordelijkheidsgevoel heeft, zal zich op dit ogenblik minder om de partijen, dan om de toekomst van het land zelf bekommeren.
In 1960 heeft dit Kongo verloren en is de wankele toestand van de financiën
duidelijk aan het licht gekomen. In 1961 treedt het toe tot de Euromarkt. De
eenheidswet stelde reeds de noodzakelijkheid vast, voor zes miljard nieuwe
belastingen te heffen en voor tien miljard besparingen te doen; wat de verliezen
ingevolge de stakingen betreft, is een ramingscij fer van negen miljard vermeld
geworden.
Een belangrijk, hartstochtelijk en goed georganiseerd gedeelte van de bevolking heeft een nederlaag geleden en dreigt een onderdruktencomplex te ontwikkelen. Met al deze feiten voor ogen, zou het misdadig zijn, louter partijpolitieke berekeningen of links-rechtse reflexen te laten prevaleren v66r het
nationaal belang, want het wordt een kwestie van zijn of niet-zijn. De meestverantwoordelijke christelijk-sociale kringen zijn zich dit wel bewust. Ze beschikken over een programma dat er het land boven op kan helpen. Ze hebben
dan ook ten volle gelijk, iedere binding aan één of andere partner af te wijzen,
v66r de verkiezingen. Mogen die verkiezingen leiden tot de vorming van een
regering ze behoort niet tot de onmogelijkheden die het land uit het slop
kan helpen.
L. Deraedt
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Een tweedelige studie over de Engelse
literatuur, van bijna twaalfhonderd pagi-na's en een half miljoen woorden, doet
qualificaties als monumentaal en imposant
in de geest opkomen 1 ) . We vermijden
beide in de titel van deze bespreking. De
reden hiervan is niet dat het werk van de
Cambridge-professor en criticus beneden
de maat is gebleven, of rijk van omvang
maar arm van inhoud zou zijn. Allerminst; maar men beschrijft een essay nu
eenmaal niet als monumentaal of imposant. En deze studie is op de allereerste
plaats een essay, een heel lang essay inderdaad, maar het is een opstel over de
geschiedenis der Engelse literatuur, en
geen geschiedenis, noch een overzicht
hiervan. Men kan het dan ook geenszins
vergelijken met de zeer omvangrijke liter
ratuurgeschiedenis van Legouis en Cazamian, die vooral encyclopedie is, noch
met de driedelige studie van A. C. Ward,
die vóór alles overzicht, en goed geïllustreerd overzicht is. Het gehele wetenschappelijke apparaat, zoals dat heet, is
hier dan ook achterwege gebleven; men
vindt geen voetnoten, geen verwijzingen
naar afwijkende meningen, geen bibliografie. Ook mist men gelukkig het we-

accepteert hij; de gewone namen komen
we tegen; men staat nergens versteld dat
hij deze of gene negeert, noch met een
onbekend talent voor de dag komt.
Met opzet schreven we zo juist: aanvaardt zelfs. Maar al te vaak immers
wekt een criticus de indruk dat er van
het oude niets of weinig deugt, hetgeen
echter gewoonlijk heel sterk aan pedanterie doet denken. Dr. Daiches is een eenvoudige mens, en komt er eerlijk voor uit
dat men onmogelijk op ieder onderdeel
der literatuurgeschiedenis een expert kan
wezen. Zijn grote belezenheid en een fijn
kritische zin voorkomen echter dat hij ook
maar ergens aan het overschrijven slaat
van wat anderen voor hem schreven.
Ook in deze zin is hij een eenvoudige
mens dat hij op onderhoudende, bijna
verhalende wijze het zijne zegt over een
auteur, over zijn werken en waarom hij
dit boek of dat gedicht mooi vindt. Hij
beoogt hierbij heel duidelijk om de lezer
tot lezen, en tot lezen van wat hij zelf
mooi vindt, te brengen, en hij slaagt hierin op voortreffelijke manier, niet in het
minst ook door een zeer gelukkige r en
in dit opzicht allerminst traditionele
serie van korte, typerende aanhalingen
uit de literaire werken. Waar menige literatuurgeschiedenis ontaardt in een stroom
van namen, beginnend met Beowulf en

tenschappelijk aandoend, maar in feite

doorgaande tot de angry young men, en

vaak protserig vertoon van echo's, scho
len, stromingen, e.d., terwijl bijzonderheden van technische aard over prosodie,
versbouw, compositie, e.d. ook achterwege blijven. Dit alles heeft een verantwoorde plaats in een handboek over de
Engelse literatuur; de essayist kan zich
veroorloven hierover heen te gaan en dit
als bekend te vooronderstellen. Hij maakt
dankbaar gebruik van het wetenschappelijk zwoegen van collega's en voorgangers, en hij verlaat zich op de resultaten
van hun onderzoekingen als accuraat.
Prof. Daiches aanvaardt zelfs de traditio-nele terreinverkenning en afbakening;
d.w.z. de indeling in perioden zoals deze
gebruikelijk is in de erkende handboeken,

deze ingedijkt, als het ware, binnen opeenvolgende, steeds veranderende perioden, met het gevolg dat zijn bruikbaarheid beperkt wordt tot naslagwerk, is het
boek van Prof. Daiches een leesboek, en
het moet er onmiddellijk aan worden toer
gevoegd, een interessant en zelfs fascinerend leesboek. Dit is des te merkwaardin
ger, daar de schrijver geen briljant stylist
is. Maar een essay slaagt niet omdat het
briljant geschreven is, maar omdat het
naar vorm en inhoud iets persoonlijks
heeft dat de lezer aanspreekt.
Wanneer we dit aspect van het lange
essay beklemtonen, willen we daarmede
tegelijkertijd te kennen geven dat dit boek
geen verzameling is van korte essays.

Nieuw werk
over de Engelse literatuur

1) David Daiches, A Critical History of English Literature. — Secker and Warburg, London, 1960,
2 volumes, 1169 pp., £ 5.
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Gemakkelijk zou de opzet van dit werk er
toe geleid hebben dat schr. de lezer mee
nam op een tocht door het museum van
de Engelse literatuur, met een lezing over
deze meester, en een uiteenzetting over
dit kunstwerk, en zo het museum door.
We kunnen dit ook wat onvriendelijker
zeggen: het boek had zo gemakkelijk het
uitgestorte kaartsysteem kunnen worden.
Het is een uitzonderlijk grote verdienste,
lijkt ons, dat dit gevaar geheel vermeden
is; het bewijst dat de echte essayist aan
het woord is, die schrijft omdat hij schrij ven moet, en niet primair omdat hij leren
wil. Hij wil anderen doen delen in eigen
ervaringen, in eigen geluk over ontdekte
schoonheid.
Ook dit brengt echter zijn bekoringen
en gevaren mee: het persoonlijke ontaardt
licht in het individualistische; dan gaat
men het eigene opdringen aan de ander;
dan raakt men verstrikt in hobbies, en
komt niet los van stokpaardjes. Het gevolg is eclecticisme, eenzijdigheid, wanproporties. Prof. Daiches houdt echter
voortdurend de juiste proporties in het
oog. Wanneer hem de vijftiende eeuw
persoonlijk niet zo ligt, is dit geen reden
om deze te verwaarlozen. Hij wekt dan
ook de indruk dat hij scrupuleus fair heeft
willen zijn jegens alle erkende grote figu
ren uit de Engelse literatuur, en hij laat
dit tot uiting komen in de plaats die hij
voor hen inruimt. Zo krijgen Blake,
Wordsworth en Coleridge ieder ongeveer
vijftien pagina's, Shelley, Keats en Byron
ieder de helft hiervan. Milton en :Shake speare worden beide in ongeveer zestig
pagina's besproken, Dryden en Pope iets
meer dan twintig. Het is des te verwonderlijker dat Jane Austin's romans meer
dan twintig pagina's krijgen, terwijl Scott
en Dickens en Thackeray, wier werk veel
omvangrijker is, het met heel wat minder
moeten doen. Verwonderlijk, niet dat Jane
Austin het niet zou verdienen; maar in
zulk een enigszins uitzonderlijk uitvoerige
behandeling treedt de persoonlijke voorliefde van de essayist naar voren; en het
is steeds interessant het persoonlijke te
kunnen beluisteren. We menen dit in
deze studie vooral te ervaren wanneer de
achttiende eeuw behandeld wordt. Het is
net of de verhaaltrant markanter wordt,
,
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en wat zelfbewuster; net alsof de pen
vlugger, vlotter, iets vinniger ook, over
het papier beweegt. We voelen dat hij op
een terrein beland is waar het soort planten en bloemen groeit dat hem bijzonder
fascineert. Dit blijkt ook uit de ruimte die
hij hiervoor uittrekt: deze eeuw bestrijkt
bijna een kwart van het gehele boek. Het
eerste deel van ruim vijfhonderd pagina's
verhaalt de literatuurgeschiedenis tot aan
de Restauratie (1660) ; het tweede deel
van een kleine zeshonderd pagina's loopt
van het midden der zeventiende eeuw tot
onze tijd. Bijna driehonderd pagina's zijn
gewijd aan de achttiende eeuw, dat is
evenveel als aan de negentiende en twintigste eeuw samen, waarin toch veel en
veel meer gepubliceerd werd wat van
literaire waarde is. Toch geeft deze voorliefde voor de achttiende eeuw het boek
niet een noemenswaardige afwijking.
Naarmate men immers verder voortschrijdt in de negentiende eeuw, wordt,
om het beeld van de tuin nog eens te gebruiken, de begroeiing erg dicht: selecteren valt moeilijk, omdat er bijna een teveel is aan mooie planten, die echter door
de dichte begroeiing niet voldoende tot
hun recht komen. Daiches zelf gebruikt
een ander beeld: er zijn te veel mensen op
het toneel, en daar komt nog bij dat wij
er te dicht bij staan. Hij wordt dan gedwongen tot de niet geheel bevredigende
oplossing van een hoofdstuk dat de titel
draagt: familiar, critical and miscelaneous
prose of the early and middle nineteenth
century; de titel alleen al doet denken
aan een vergaarbak van restanten. Het is
dan ook begrijpelijk dat hij zich bij de
behandeling van de laatste honderd jaar
steeds meer beperkt tot enkele besneeuwde toppen waar de zon op schijnt, terwijl
het lager gelegen gebergte nog gehuld ligt
in de mist: Shaw, Yeats, Conrad, James
Joyce, T. S. Eliot, Virginia Woolf en
enkele anderen worden de lezer nog wel
voorgesteld, maar Wells, Kipling, Galsworthy, Bennett, Dylan Thomas moeten
het stellen met een incidentele vermelding,
terwijl vele andere, en met name nog levende, schrijvers het zelfs zover niet
brengen. Maar dit betekent niet dat ze
mogelijk niet belangrijk zijn; de auteur
eindigt, zoals hij zegt, in medias res.
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Wanneer hij echter de pen neerlegt, heeft
hij in de laatste pagina's de lezer toch
wel de weg gewezen om zelf voort te
gaan. Na de loop van de Engelse literatuur nagegaan en uitgestippeld te hebben
(p. 1113) , wijst hij er op dat bij het verder gaan we het oog gevestigd moeten
houden op wat bovenal zijn loop nu bepaalt, te weten: the revolution in poetic
taste and practice, en vervolgens, the
change in themes and function of the
English novel. En over beide onderwerr
pen schrijft hij kort, maar zeer verhelderend.
Briljant, monumentaal, imposant zijn
niet de woorden die ons na lezing op de
lippen komen; we zouden het enkel een
goed boek willen noemen, omdat het de
lezer goed doet te vertoeven bij zo veel
goeds en moois door een groot volk in de
loop der eeuwen voortgebracht, en daarbij te profiteren van een eenvoudige, ber
trouwbare, goede gids. Waarbij we tot
slot opmerken dat we met opzet schreven
dat het de lezer goed doet, en het boek
verdient dat de lezer niet alleen de vakman en de anglist is.
Dr. W. Peters S.J.

De Franse revolutie in pockets
In het afgelopen jaar verschenen er drie
pocket books over de Franse Revolutie,
waaruit men zou kunnen opmaken dat
deze tijd weer meer de belangstelling op
gaat wekken. De 3 werkjes, respectievelijk een vertaling van het essay van Prof.
Goodwin, een beschouwing van Dr. Bartstra in de serie „Pelgrimstocht der Mensheid" en een boek van Dr. Verbeek, geven merkwaardiger wijze drie geheel verschillende visies omtrent de achtergronden
van de Franse Revolutie. Goodwin ziet
vooral een strijd tussen groepen met verschillende politieke overtuigingen. Dit
geeft dit boekje iets onbevredigends, doordat zodoende de wijze waarop deze overtuigingen ontstonden, volkomen in het
duister blijft. Ondanks dat krijgt men
vaak de indruk te doen te hebben met een
uittreksel uit de politieke beschouwingen
in het werk van Thompson over de Franr
se Revolutie. Dit werk overigens verklaart de gang van zaken bij de Franse

Revolutie uit het oogpunt van klassestrijd,
zoals ook Bartstra doet. Deze opvatting
die vooral door Jaurès geïntroduceerd is,
is op het ogenblik waarschijnlijk wel de
populairste. Toch is, sinds diens achtdelig
ge geschiedenis van dit tijdperk verscheen,
veel veranderd in de wijze waarop men
de Franse Revolutie beschrijft. Merkwaardiger wijze bestaat er bij de nieuwere
schrijvers een grote gelijkenis tussen deze
Revolutie en de Russische. Dit is al het
geval bij Gaxotte, die vrij kort na deze
Revolutie schreef. De gruwelen die hij
uitvoerig uitmeet, hebben een opvallende
gelijkenis met de barbaarsheden, die in
die tijd uit . Rusland bekend werden. Veel
sterker nog is deze gelijkenis bij Thompson. Roland wordt bij hem een evenbeeld
van Kerenskij, Danton krijgt zeer veel
karaktertrekken van Trotskij en de Generaal Wimfen, de opstandige Generaal in
het Noorden van Frankrijk, wordt een
evenbeeld van Wrangel. Vooral de Burgeroorlog en het verloop daarvan, evenals het overwicht van Parijs op het land,
worden door hem verklaard op dezelfde
wijze, als soortgelijke verschijnselen in
Rusland. De gebeurtenissen in 1789 worden gelijk gesteld met de Maart-Revolutie
en die van 10 augustus 1792 met de Oktober-Revolutie. Zowel bij Goodwin als
bij Bartstra, kan men, bij de eerste meer
uitgesproken dan bij de laatste, dezelfde
tendens beluisteren, die zoals gezegd in de

moderne literatuur over dit tijdperk algemeen is, hoewel zelden zo uitgesproken
als bij Thompson. Hieruit blijkt dat er
wel iets veranderd is in de officiële geschiedschrijving over de Franse Revolutie.
Toen in 1920 Kalf zijn De verklaring der
Franse Revolutie bij haar voornaamste
geschiedschrijvers schreef, toonde hij aan,

dat tot en met Jaurès deze schrijvers sterk
beïnvloed waren door de heersende politieke overtuiging in de tijd waarin zij
schreven.
Wij spraken zoëven van de officiële
geschiedschrijving en bedoelden dit eigenlijk in tegenstelling tot Verbeek, die geen
beroepshistoricus is, maar van origine
arts. Hierdoor komt het waarschijnlijk,
dat hij het aangedurfd heeft van de Fran
se Revolutie weer een geschiedenis van
personen te maken. Hiervoor is veel te
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zeggen. Het ancien régime stortte ineen,
omdat haar leiding gevende personen niet
meer in staat waren het gezag uit te oefen
nen. De monarchie was niet meer in staat
de orde te handhaven. Het respect voor
de monarch was verdwenen. Terecht wijdt
Stephan Zweig in zijn biografie van Marie Antoinette veel aandacht aan het feit,
dat zelfs de Koningin geen respect voor
de Koning had. Zijn omgeving had dat
nog minder, het volk in het geheel niet.
Uitgaande hiervan kan men de Revolutie
beschouwen, als een strijd tussen perso
nen die de opengevallen plaats wilden bezetten. De Revolutie is dan pas afgelopen,
zodra het aan één man of een groep is
gelukt de orde te herstellen. Zo redenen
rende, moet men het Revolutie-tijdperk
laten lopen van de mislukking van de
vergadering der notabelen af, tot aan de
staatsgreep van Napoleon. Interessant zijn
dan de mannen, die in dit tijdperk om de
macht worstelden.
Aan deze wijze van geschiedschrijving
is echter een groot gevaar verbonden. Als
documentatie zal men vooral autobiogra-
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fieën moeten gebruiken. De betrouwbaarheid daarvan is dus uiterst belangrijk. Zo
heeft Dr. Verbeek beslist veel te veel geloof gehecht aan de autobiografie van de
Talleyrand. Een ander gevaar dat vooral
voortvloeit uit het autobiografieën lezen,
is dat men zich sterk laat leiden in zijn
beschouwingen door sympathie of antipathie tegenover historische personen. Dit
komt bij Dr. Verbeek sterk tot uiting,
vooral in zijn wat overdreven sympathie
voor Mirabeau en antipathie tegen Marat.
Deze verdeling van gunsten toont ook
wel de algemene tendens van het boekje
van Dr. Verbeek: Hij is een bewonderaar
van de Constitutionele monarchie die de
Staten-Generaal tot stand hadden kunnen
brengen. Daarbij vergeet hij dat deze met
een Koning als Lodewijk XVI en vooral
een Koningin als Marie Antoinette, niet
tot stand kon komen. Deze beiden stelt hij
te idealistisch voor, zodat zij merkwaardi..
ger wijze veel minder fris uit de verf komen dan de verschillende grote mannen
uit de Revolutie, die hij met sympathie of
antipathie beschrijft.
Dr. R. J. C. Cornegoor

Boekbespreking
GODSDIENST
RIJK, Prof. Dr. C. A., Het Concilie in de
beleving van het geloof. — De Toorts,
Haarlem, 1960, 208 pp., f 14.50.
De aankondiging van het Tweede Vatir
kaans Concilie is alom een gelukkige aanleiding geworden tot een nog steeds
groeiende belangstelling voor deze uitzonderlijk gewichtige gebeurtenis. Talrijke publikaties hierover zagen in binnenen buitenland het licht.. Helaas droegen
ze vaak meer het kenmerk van durf en
soms van eigengereide betweterij dan van
competentie en wijze bezadigdheid. Door
deze degelijke en uitstekend verzorgde
verhandeling heeft prof. R. voor menige
priester en leek in het Nederlands taalgebied een lang gekoesterde hartewens
vervuld. Dit stemt tot dankbaarheid. De
betekenis en functie van de concilies

wordt historisch belicht en in het kader
van zijn tijd ons helder voor ogen gesteld, Hierbij ontbreekt niet een kort
overzicht van de twintig reeds gehouden
concilies. Tegen het einde vindt men een
beschouwing over het concilie in onze
tijd, in een verdeelde en naar eenheid
zoekende christenheid, terwijl het slothoofdstuk is gewijd aan de betekenis van
het concilie voor het geloofsleven van
geestelijken en leken. Een enkele opmerking. Is Christus wel dé openbaring, en
de gehele openbaring (p. 5 en 63) ? (P.
zie Bijdragen 1956 p. 323). Is bij de beschouwing van de hiërarchie (p. 133 en
187) het signaleren van het onderscheid
tussen de priesterlijke macht, het leergezag en de bestuursmacht niet nuttig, ja
noodzakelijk? Overigens verdient dit
werk stellig het predicaat „uitmuntend en
opportuun". P. Ploumen
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JANSSEN, Em., Zegen der vernedering.
Gedachten en gebeden bij het Kongo
drama. (Humanitasreeks 31) . — Lannoo,
Tielt-Den Haag, 1960, 96 pp., geïll., ing.
Fr. 32.
Met de bescheidenheid die een kenmerk is
van de echte christelijke reflexie op menselijke gebeurtenissen, tast dit boekje naar
de grondige zin van de Kongolese tragedie. Ons volk werd daarin geslagen en
vernederd, doch ook gezegend zoals de
gekruisigde Christus door de Vader geze
gend werd. Deze gebeden en bedenkingen
zijn verrassend spontaan en actueel; zij
zijn tevens boventijdelijk religieus. Zij
doen de goddelijke betekenis oplichten in
feiten, die ons dikwijls zo scherp aangrijpen in ons concreet bestaan, dat wij geneigd zijn God te vergeten, die er achter
staat. Jammer dat de sensatie-foto's niet
helemaal volgens de geest van de tekst
gekozen werden. J. Degraeve
„

THOMAS, B., Veranderend kerkbesef.
Trefpuntenreeks 3. r--H. Nelissen, Bilthoven, 1960, 121 pp., f 4.75.
Hier wordt meer geboden dan een vertaling van de werkelijkheid van de kerk in
termen van het laatste seizoen. De schrijver spreekt over de kerk met de woorden
van de parabels over het Rijk Gods. Om
deze „dode taal" ten leven te wekken,
maakt hij de lezer gevoelig voor tekens.
Zijn veelvuldig citeren van (moderne)
dichters staat hiermee in nauw verband.
Want dichters en kunstenaars zijn in
staat de betekenis van vele dingen te onthullen. Vooral van alledaagse dingen. En
juist die spelen een beslissende rol in de

realiteit van de kerk. J. Vrijburg
Katholiek Jaarboek voor Kongo, Ruanda
en Urundi, 1960-1961. --- Nationaal Missie-dokumentatiecentrum van België, Pau.
selijke Missiewerken, Brussel, 1960, 360
en 56 pp., Fr. 80.

Met vreugde begroeten we dit Katholiek
Jaarboek van de Kerk in Kongo en Ruan^da-Urundi. Het vervangt ten gepaste tijd
het vroegere Missiejaarboek van België.
De indeling werd volledig herzien. Zo telt
deze uitgave twee onderscheiden delen,
waarvan het eerste de Kerk in Kongo en
R.U. behandelt; het tweede de bestaande
missieorganisaties in België. Uit de inhoudsopgave citeren we, na een algemene
inleiding over de universele Kerk, een
algemeen overzicht, de verschillende ker
kelijke gebieden, de lijst der missieposten,
de diverse orden, congregaties en instituten, de onderscheiden hulpdiensten voor

het apostolaat, de gegevens over het katholiek onderwijs en de volledige namenen adressenlijst van het kerkelijk personeel in Kongo (op de vooravond van de
onafhankelijkheid) . Deze uitgave is onmisbaar voor al wie op enige wijze kern
kelijke activiteiten in Kongo heeft.
H. De Decker
CHARLIER O.S.B., Dom Célestin, Bijbel
lezen met de Kerk. Vert. — Romen &
Zonen, Roermond, 1961, 345 pp., f 15.75
en f 17.50.

Dit boek van de Franse Benedictijn, dat
zijn ordebroeders te Oosterhout met veel
zorg vertaalden, is hét boek over de Bijbel, waar onze tijd op wachtte. De titel
zegt eigenlijk niet genoeg. Mij dunkt dat
het „De Bijbel" moest heten, want het
behandelt op ongewoon boeiende en indringende wijze alle kwesties, die de Bijbel ons vandaag stelt. Het werk is niet
wetenschappelijk opgezet in die zin, dat
het een apparaat van notities en verwij-

zingen aanbrengt; het is meer de neerslag
van een geleerde die zich levenslang in
en om de Bijbel bewogen heeft. Het biedt
een inzicht in de Bijbel, een uitzicht op
het beloofde land, op Israël en zijn geschiedenis als geen ander werk en dit geheel overeenkomstig de huidige stand
van ons weten omtrent Israël. Wie het
boek openslaat leest verder, geboeid door
het aldoor uiterst evenwichtig en kundig
relaas van de auteur. Er is geen belangrijk aspect van de Bijbel dat hij voorbijgaat en waarover hij niet met gezag
spreekt. Wegens dit omvattende, evenwichtige, rijpe en betrouwbare lijkt mij
dit boek voor elk priester en ontwikkelde
leek hét boek van het ogenblik.
P. van Alkemade
CONGAR, Y., Vaste monde ma paroisse
(Bibl. de l'Homme d'action) . — Témoigr
nage Chrétien, Parijs, 1959, 228 pp.,
NFr. 6.

Pater Congar blijft, God zij dank, vanuit
Straatsburg evenzeer rayonneren als vroeger vanuit Le Saulchoir bij Parijs. Maar
hij schijnt zich voorlopig meer te richten
tot een breder publiek: niet zo zeer vaktheologen als gecultiveerde christenen en
godzoekenden in het algemeen. Het werk,
dat wij hier bespreken, gaat terug op een
reeks artikelen in Témoignage chrétien.
Als centraal thema: het geloof van de
moderne mens over de Kerk in de huidige
wereldstructuur en over zijn eigen eindbestemming. Achtereenvolgens wordt behanr
deld: de Kerk in de moderne samenleving
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in minderheidsstelling gedrongen, de mogelijkheid van het heil buiten de Kerk, zaligheid, hel, vagevuur, verrijzenis en wereldeinde. Alles ademt een frisse geest:
vlotte stijl, directe aanpak, openheid voor
de speciale geloofsmoeilijkheden van de
moderne mens, sympathieke benadering
van de andersdenkenden, oecumenische
gerichtheid. Het blijft de oude, tradionele
leer, maar in een vernieuwd en aan onze
tijd aangepast gewaad. Na ieder hoofdstuk volgt up to date bibliografie voor
verdere studie. J. Van Torre
SZCZESNY, Gerhard, De toekomst van
het ongeloof. --- Moussault, Amsterdam,
1960, 186 pp., f 9.50.

HEER, Friedrich, Gerhard SZCZESNY,
Geloof en ongeloof, r--- Moussault, Am

sterdam, 1960, 132 pp., f 4.90.
In 1958 verscheen in Duitsland een boek
van Gerhard Szczesny, programmaleider
van een der Westduitse radiostations. Het
droeg als titel: Die Zukunit des Unglaubens. Rond dit boek ontstond een uitgen
breide discussie, die tenslotte uitmondde
in een uitwisseling van radiobrieven tussen de bekende Weense katholieke historicus Prof. Dr. Friedrich Heer en de
auteur van het boek. Ook deze brieven
werden uitgegeven. Thans is van beide
boeken een voortreffelijke Nederlandse
vertaling verschenen van de hand van
Johan Winkler. De toekomst van het ongeloof draagt als ondertitel: „Actuele be,schouwingen van een niet-christen". De
schrijver noemt zich niet-gelovig en is
geen apostaat. Hij richt zich „tot die men-

sen voor wie de „ongelovigheid" tot iets
vanzelfsprekends is geworden en van wie
geen „terugkeer tot het christendom"
meer te verwachten is". In het boek vinden wij dan een aantal beschouwingen
over de betrekking tussen het christendom
en de moderne geloofscrisis. De auteur
toont zich een oprecht man en geeft een
eerlijk getuigenis van een niet-gelovige.

Het boek is op een buitengewoon indringende wijze geschreven. Geen christen,
die dit boek leest, kan dit zonder meer
naast zich neerleggen. Het vraagt om een
antwoord. Ondanks de uiterst polemische
toon van het boek behoudt het toch de
noodzakelijke openheid voor het gesprek.
Wel geeft dit boek op ondubbelzinnige
wijze te verstaan, hoe groot de kloof is
tussen de denkwereld van de katholiek en
de niet-gelovige. Men zou de schrijver
kunnen antwoorden met de redelijke verantwoording van ons katholieke geloof.
Wij zouden erop moeten wijzen, dat ons
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katholieke geloof geen beletsel is voor
echte wetenschap, dat het integendeel
juist ieder echt menselijk weten beaamt, ja
zelfs verdiept en verrijkt en het een nieuwe dimensie geeft. Proberend de niet-gelovige te verstaan, wat er in hem leeft,
zouden wij hem moeten laten zien, hoe
men van katholieke zijde poogt de katholieke leer te „herbronnen" en daarmee
dieper door te dringen tot de kern. Maar
het enige antwoord kan toch eigenlijk
maar zijn: aan die kern van ons geloof
gestalte te geven in het leven, dat wij
leiden in de wereld van vandaag. In Geloof en ongeloof treedt Friedrich Heer in
gesprek met Gerhard Szscesny. Elk van
beiden schreef zes brieven, waarbij Friedrich Heer het initiatief nam en Gerhard
Szczesny de briefwisseling afsluit. Het is
een discussie op zeer hoog peil en de brie-^
ven zijn buitengewoon boeiend geschre
ven. In Friedrich Heer is vooral de katholieke cultuurhistoricus aan het woord.
Het is niet zozeer de juistheid van de kar
tholieke geloofsovertuiging, welke hij
poogt aan te tonen, maar veel meer de
geestelijke en maatschappelijke consequentie ervan. Eigenlijk zou iedere katholieke intellectueel deze discussie moeten
lezen. De discussie voert uiteindelijk naar
de visie op het lijden. En het is vooral in
Heer's laatste brief, dat de auteur uitstijgt
boven de discussie en komt tot een eerlijk
en ontroerend getuigenis. Natuurlijk was
ook een geheel andere benadering van de
problematiek, die Szczesny vanuit de nietgelovige wereld stelt, mogelijk geweest.
Maar het boeiende van het antwoord van
Friedrich Heer is juist, dat hij het poogt
te geven vanuit de situatie, waarin hijzelf
leeft: de katholieke cultuurhistoricus van
de twintigste eeuw, levend in de wereld
van de Westeuropese cultuur. Daardoor
is het een persoonlijk getuigenis, dat tevens een appèl is aan iedere katholiek
om dit evenzeer uit eigen situatie te geven. W. Straathof
CHARLES, S.J., Pierre, L'Eglise. Sacrement du monde. (Museum Lessianum,
section théologique no. 55) . -- Desclée
de Brouwer, Brugge, 1960, 260 pp.
In 1956 verscheen bij dezelfde uitgever
een heruitgave van de bijzonderste mis.siologische publikaties van P. Charles
(t 1954) . Deze tweede bundel wil karakteristieke uittreksels geven van hetgeen
P. Ch. tijdens zijn 30-jarig professoraat
produceerde op het gebied van theologie
en spiritualiteit. Na een overzichtelijke
synthese door P. Masson van de theolo-
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gische grondgedachten van P. Ch., volgt
dan een keuze van 14 bijdragen: 12 van
zijn beste artikelen, verschenen in de
Nouvelle Revue Théologique, en 2 onuitgegeven kortere stukken (notities over de
genade en over de De-Regno-meditatie
van St.-Ignatius) . We vinden er P. Ch. in
terug met zijn voorliefde voor paradoxen,
waaruit hij dan de waarheid distilleerde,
vol schalkse humor en persoonlijke anek
doten, met subtiele redeneringen plotser
ling doorbroken met gevoel, eruditie vermengd met poëzie, de vaktheoloog, die
nooit vergat dat hij ook priester en mens
was. Enkele van de themata: Geloof en
ongeloof; God, die de hele mens, ook zijn
zwakheid en zijn stoffelijk lichaam en de
hele schepping opneemt in zijn heilsplan;
Jesus, die ook nu nog in de hemelse glorie
ons voorgaat en ons betrekt in zijn „deugd
van hoop" met als voorwerp de voleinding van de wereldverlossing; Maria, Jesus' en ook onze moeder, en daarom ,,verplicht" ons te helpen; de Kerk, ,,intolerant" zoals een moeder intolerant is om
haar kinderen te beschermen; het Pausdom, een Godsgeschenk dat ons Jesus'
liefde zichtbaar maakt; pastoraal van de
biecht; theologische beschouwingen en
„leke-"bedenkingen over de predikatie.
J. Van Torre
BUTTERFIELD, Herbert, International
Conflict in the twentieth century.
Routledge and Paul, London, 1960, 122
pp., 12 s. 6 d.
Er schuilt steeds een gevaar in een werk
dat een bijdrage is tot een bepaald serie

werk (Religious Perspectives) . Op de een
of andere manier moet het passen in het
vooropgezette schema, waar nog bij komt
dat de bijdrage vaak niet geheel spontaan
komt, maar vrucht is van een aanvaarde
uitnodiging, misschien zelfs van niet aangedurfde weigering. We krijgen uit deze
verzameling opstellen de indruk dat Butterfield zijn gedachten eens heeft laten
gaan over verschillende aspecten van de
hedendaagse wereld, en het een en ander
wat hij al op papier had staan, heeft bijgewerkt en persklaar gemaakt. We vin
den het anders moeilijk te verklaren hoe
hij hier een heel stuk ten achter is gebleven bij zijn andere boeken. Niet alleen
dat helderheid ontbreekt; we missen vooral het urgente dat het betoog in zijn vroegere beschouwingen klemmend maakte.
Incidenteel treffen wij wel rake opmerkingen en flitsen van helder inzicht aan,
maar problemen als de hedendaagse moraal, de angst, de wetenschappelijke me-

thode en techniek, revolutie, gespleten
christendom enz. vragen om degelijker
behandeling. W. Peters
HEBERT, S.J., G., Les témoins de Jého.
vah. r Editions Bellarmin, Montréal,
1960, 342 pp.
In België r voor Nederland heb ik geen
cijfers gevonden r getuigen zes duizend
pioniers, ieder gedurende honderd uren
per maand, van deur tot deur, voor Jeho
va. Zij verspreiden geschriften, waarin de
godheid van Christus, de onsterfelijkheid
van de ziel, het bestaan van de hel worden ontkend. Ze belijden de naderende
wederkomst van Christus en het einde
van de wereld. Zij geloven aan de
144.000 uitverkorenen in de hemel en aan
de grote massa van gelukkigen hier op de
wereld in een eeuwigdurend rijk. Een
verbeten strijd tegen alles wat georganiseerde religie is, vooral tegen de katholieke kerk, kenmerkt hun optreden. Bijna
iedereen in België is wel eens met deze
sekte in contact gekomen. Binnen de kar
tholiek-gezonde gemeente richten zij niet
veel schade aan; het zijn vooral verbitterden of religieus-onderontwikkelder die
hun ten prooi vallen. Maar juist daarom
is het voor priesters en apostolisch gezinde leken een dringende noodzaak geworden zich op de hoogte te stellen van de
leer en de methoden van deze Getuigen
van Jehovah. Het boek van G. Herbert
brengt de eerste uitgebreide wetenschappelijke studie over deze sekte: ontstaan'en
geschiedenis, leer en praktijk. Een uitgebreide bibliografie, referenties en cijfers
stellen de lezer in staat te oordelen over
het goed recht van wat naar voren wordt
gebracht. Graag hadden wij een hoofdstuk gewijd gezien aan de psychologie en
de gedragingen van een Getuige. Daar
deze personen ongevraagd overal aankloppen is het voor de gelovige nuttig te
weten hoe hij hen met christelijke naastenliefde én vastberaden katholieke gezindheid de deur moet wijzen. Heeft het
daarentegen wel zin, zo lang over het
weinig stichtelijk privaat leven van de
leiders dezer sekte uit te weiden? De
schrijver meent hierin een argument te
vinden tgen de authenticiteit van de beweging. Wij twijfelen aan de geldigheid
van zulk een argument. De persoonlijke
heiligheid is een bewijs voor de zending
van Christus die aanspraak maakte op
zijn Godheid, zij is dit echter nooit geweest voor de leiders van een religie, ook
niet voor onze Pausen. Laten wij die
schandalen terzijde. Het ontbreekt waar-
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achtig niet aan argumenten om het onsamenhangende en absurde van deze sekte
te bewijzen. A. Vandenbunder
„Connaitre la Bible". Isme I. Jérémie. ~
Desclée De Brouwer, Brugge, 1960, 160192 pp., geïll., Fr. 69 (ieder) .
Zonder twijfel mag erkend worden dat
met de eerste twee deeltjes van deze
reeks de bedoeling der auteurs, een werkgroep, een schone en geslaagde verwe.
zenlijking vond. Ze beoogden een inleiding te bieden die de bijbelse schrijver en
zijn werk goed situeert in de geschiedenis
en het geografische milieu; ecu beknopt
commentaar waaruit alle eruditie geweerd
wordt en dat parallel loopt met de tekst;
een rijke illustratie (foto's, kaarten, tabellen) als een tweede, toelichtende uitleg. Dit alles is pretentieloos, anoniem,
maar tevens discreet, sober en keurig afgewerkt. Als vertaling werd die van J.
Steinmann gebruikt, aansprekend in haar
directheid en niet terugschrikkend voor
een tamelijk rauw woord. Wellicht zal
meer dan een lezer zich afvragen op welke basis men de datering der teksten
vaststelt en de volgorde bepaalt. Dat hypothese noodzakelijk is en vaak verhelder
rend werkt geeft iedereen toe, maar mag
men zo ver gaan in een „ordening" die
soms gaat lijken op een tamelijk willekeurig verplaatsen? De typografische verzon
ging verdient alle lof. J. Lambrecht
,

DUPONT, O.S.B., Jacques, Les sources
du livre des acces. Etat de la question. —
Desclée de Brouwer, Brugge, 1960, 172
pp., ing. Fr. 135.
Dit boek van de bekende en produktieve
exegeet, Dom J. Dupont, handelt niet
rechtstreeks over de Handelingen der
Apostelen. Het is gewijd aan de studie en
de kritiek van de exegetische onderzoekingen die de bronnen willen bepalen
waaruit de Handelingen heten opgebouwd
te zijn. Het valt uiteen in twee delen volgens de twee richtingen in de exegese der
laatste zeventig jaren. De „Quellenkritik"
hield zich vooral bezig met de omschrijving van de bronnen die Lucas gebruikte.
De „Formgeschichte" bestudeerde in het
voorhanden literair materiaal het verband
met het leven van de primitieve gemeente.
Zoals Dom Dupont zelf besluit, is de indruk van een dergelijke studie nogal negatief : ze stelt vooral de onenigheid onder
de exegeten in het licht. Anderzijds leert
de confrontatie van die meningen toch
heel wat over de samenstelling van de
Handelingen, vooral dan dat ze niet in~
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eens zijn neergeschreven, maar de vrucht
zijn van een bewerken en herbewerken
van bronnen die zelf wellicht teruggaan
op nota's van de auteur. Dit werk is
uiteraard lectuur voor mensen die enigszins vertrouwd zijn met de vakexegese.
J. Vercruysse
BARBIER, Joseph, La prière chrétienne à
travers 1'oeuvre de Charles Péguy. — Les
Editions de l'Ecole, Parijs, 1959, 200 pp.
S. onderzoekt de bronnen van Péguy's
gebed: niet alleen worden talrijke thema's
en symbolen door de H. Schrift en door
de liturgie geïnspireerd, maar ook de typische „mondelinge" gebedsstijl van zijn
christelijke poëzie staat opvallend onder
de invloed van de bijbellyriek. Verder
laat S. uitkomen hoe de geest van de zaligheden als voorwaarde voor het christelijk gebed authentiek wordt aangetroffen
in Péguy's berouw en hoop, vreugde en
contemplerende liefde. In zijn werk verschijnt dan ook een zuiver christelijk
beeld van de Moeder van God. Niet
alleen de strenge klaarheid van deze
„school"-uitgave is merkwaardig, maar
tevens de sobere en theologisch-verantr
woorde vroomheid van deze analyse.
G. Jacqmotte
WAGNER, M. en FINK, A., Walliahrten heute. — Prestel Verlag, München,
1960, 147 pp., rijk geïll., geb. D.M. 12.80.
Van een tiental bedevaartplaatsen wordt
hier de eigen fenomenologie geschetst: Jeruzalem, Lough Derg in Ierland, Kevelaar,
Lourdes, Fatima, Ronchamp, Altötting,
Mariazell, Czestochowa in Polen. Tien
auteurs getuigen over wat hen in de bedevaart heeft aangegrepen. Elke bijdrage is
uitgegroeid tot een sterk stuk reflexie op
het christendom, niet zoals het gedacht
wordt in zijn theologie, maar zoals het
geleefd wordt in zijn tocht naar God,
waarvan elke bedevaart een concrete uitdrukking is. Nergens doet het boek naïef
aan. Deze nuchtere en vaak kritische
bladzijden zijn van een dwingende geloofskracht. Veertig pagina-foto's van
meester-fotografen getuigen op hun manier van de incarnatiewaarde van de bedevaart. J. Degraeve
LITERATUUR
COOLEN, Antoon, Stad aan de Maas.
Roman. — Nijgh en van Ditmar, Den
Haag, 1960, 272 pp., f 9.90.
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Antoon Coolen heeft zijn publiek weer
eens verrast met een typisch Coolen-boek,
de kroniek van een oud, wat vereenzaamd stadje aan de Maas, de vroegere
vesting Grave. In zulk een werk is Coolen onovertroffen. Hij vertelt hier, ernst
en luim dooreen wevend, over burgerij en
kleine luiden, over straten en steegjes,
over plechtigheden en feesten, over menselijke goedheid en menselijke miseries en
weet zo op meesterlijke wijze het dage
lijkse doen en laten van het stadje te evoceren. Hoewel het geheel een naast-elkaar
is van vele gebeurlijkheden, zijn er toch
enkele figuren, als b.v. dokter Meerdink,
en enkele gebeurtenissen, als b.v. de
bouw der brug over de Maas, die alles
tot een eenheid verbinden. Hoe langer
hoe meer gaat het raadsel, het mysterie
„mens" Coolen boeien en hoe langer hoe
groter ook wordt het mededogen, waarmee hij de mensenwereld om zich heen
waarneemt. Het is moeilijk de toppunten
in Coolens oeuvre aan te wijzen; toch geloof ik dat Stad aan de Maas een dier
toppunten zal blijven uitmaken.
J. van Heugten
,

CESBRON, Gilbert, Il suffit d'aimer. ^R. Lasfont, Parijs, 1960, 216 pp., ing.
NFr. 6.
„Il suffit d'aimer" is de titel van een pas
uitgekomen film over Bernadette, door
Georges de La Grandière (Monsieur Vincent), waarvoor G. Cesbron het scenario
heeft geschreven. De dialogen wisselen af
met filmisch beschrijvende bindteksten.
Het historisch verloop van de feiten
wordt van zeer nabij gevolgd en de historische waarheid r in tegenstelling met
strikt
Werfel's Lied van Bernadette
geëerbiedigd. Filmisch gezien bevat dit
scenario een aantal , soms meesterlijke
— vondsten; ondanks het heel eigen genre is het bovendien een zeer leesbaar
boek geworden, een met liefde en ontroe
ring afgelegd getuigenis, dat een eervolle
plaats inneemt naast Auclair en Michel
de Saint Pierre. L. Monden
—

VESTDIJK, S., Een moderne Antonius.
Roman. - - De bezige Bij, Amsterdam,
1960, 252 pp., f 9.75.
Bij het verschijnen van een nieuw opus
van Vestdijk is gewoonlijk de eerste intrir
gerende vraag: wat voor soort roman is
er nu weer uit zijn pen gevloeid? een historische, realistische, pathologische, visionaire, apocalyptische? Boven genoemd
boek is van het pathologische genre, dat
grenst aan het visionaire. Het is de ge-

schiedenis van een burgerlijk heer, die
lijdt aan hallucinaties en wel in die mate,
dat het de lezer duizelig maakt en hij niet
meer weet wat als realiteit, wat als hallucinatie voorgeschoteld wordt. Daardoor
ook wordt het taaie lectuur. Het is te zeer
een mengsel van werkelijkheid en fantasterij. Heeft het geheel een symbolische
zin? Ook dit is niet duidelijk. Bij Vestdijk
weet men tevoren dat zijn roman het
werk van een uiterst knap en vakkundig
schrijver is. Doch die knapheid drukt
vaak het vitale, het spontaan opbloeiende
leven dood. Dit lijkt mij ook hier het geval. Rond deze Olivier, die overal duiveltjes ziet en de wonderlijkste, onmogelijkste dingen beleeft, bloeit geen leven op en
wordt geen menselijk interesse gewekt,
hoe knap en intelligent deze studie over
een gehallucineerde ook mag geschreven
zijn. J. van Heugten
GREENE, Graham, Genezen verklaard.
Vert. ~ Uitg. Contact, Amsterdam,
1961, 287 pp., f 7.90.
De nieuwe roman van Graham Greene
stelt in alle opzichten te leur. Het is het
werk, en niet eens een bijzonder goed
werk, van een verbitterde. Er schijnt
veel autobiografisch in het boek te ster
ken, wat echter voor een niet~kenner van
Greene's persoonlijke aangelegenheden
van weinig belang is. Er is natuurlijk
veel dat de hand van de meester verraadt, de beschrijving van sfeer en uitzicht van de rimboe, de voorstelling der
melaatsen, de karakterizering van de dokter en van Querry enz. Maar daarnaast
is er veel zwaks en moeilijk aanvaardbaars. Rijcker is een onmogelijke karikatuur en zijn vrouw is niet veel meer.
Welke demon heeft de schrijver toch
verleid om al wat katholiek is, de missionarissen incluis, als onuitstaanbaar of
kinderachtig voor te stellen en de twee
atheïsten alle sympathie te schenken? Er
zit te veel persoonlijke gekrenktheid en
verbittering in het boek, ten gevolge
waarvan er te veel lijnen scheef getrokken zijn, om zich in de serene sfeer der
kunst te kunnen handhaven. Ik beschouw
de roman als een treurige mislukking.
J. van Heugten
WEYRAUCH, Wolfg., Mein Schiff das
heisst Taifun. ^-- Walter Verlag, Olten,
1959, 179 pp.
Als lid van de bekende „Gruppe 47" gaat
Weyrauch de laatste jaren steeds meer de
weg der literaire experimenten op. Vandaar het speciaal cachet van al de verha
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len in deze bundel. Meestal zijn het uitgebreide beschrijvingen van belevingen, die
slechts enkele minuten duren. De mens
verschijnt er als een wezen dat overspoeld
wordt door de veelheid der objecten, die
haast onafhankelijk van hem bestaan. Op
zijn best zou men nog kunnen zeggen dat
de mens zelf ook een object is onder al
het bestaande. Nog slechts één eigenschap
constitueert zijn menszijn: hij ziet. Hij ziet
hoe de dingen veranderen, bewegen, zichzelf tegenspreken en vernietigen. Deze
ervaring is zelfs zichtbaar in het woorden taalgebruik: i.p.v. te zeggen „de zon
schijnt", wordt datzelfde in alle mogelijke
varianten als vraag, negatie, bevestiging,
mogelijkheid enz. omschreven. Maar deze
veelheid is geen rijkdom. Het is gespletenheid. En dit is een gevaarlijke beleving
voor een schrijver. Maniërisme en andere
pseudo-kwaliteiten dringen dan zo gemakkelijk binnen in de verwoording van die
beleving. M. De Wachter
FILOSOFIE
LUIJPEN, Dr. W., Existentiële fenomenologie. — Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1959, 333 pp., geb. f 18.50.
Het werk van de bekende lector aan het
Filosoficum der PP. Augustijnen te Eindhoven bedoelt een hulp te zijn tot wijsgerig denken in de geest van fenomenologie
en existentie-filosofie. Het benadert daartoe de traditionele wijsgerige vragen vanuit het „fait primitif" van de existentie:
vanuit de grondintuïtie van het op elkaar
betrokken zijn van menselijke subjectiviteit en wereld. In hoofdstuk I wordt de
vraag naar het absolute gesteld, zowel
vanuit de ervaren ,,Unheimlichkeit" van
deze twee-eenheid als vanuit het traditioneel vragen naar het laatste „waarom".
Een rationele verantwoording van de zinvolheid dezer metafysische vraagstelling
komt eerst in IV aan de orde, als vervolg
op een kritische beschouwing van de ontoereikende interpretatie der menselijke
vrijheid door Sartre en Heidegger. Tevoren zijn dan onder II en III resp. de menselijke rationaliteit en intersubjectiviteit
beschrijvend getypeerd. De betekenis van
dit werk is naar onze mening allereerst
gelegen in de systematische opbouw en
uiteenzetting van een wijsgerige gedachtengang in de sfeer van Heidegger, Sartre
en Merleau Ponty. Daardoor is het een
handleiding tot het verstaan van zeer veel
hedendaagse publikaties en bovendien een
uitnodiging tot directe kennismaking met
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de eigen tekst dezer voortdurend geciteerde filosofen. Bovenal is het een zeer goed
leesbare neerslag van een volhardend pogen om het wijsgerig denken in zijn traditionele samenhang intens te vernieuwen:
een oproep tot kritische stellingname en
verdere arbeid in wijsgerige kring. Ter
oriëntatie van de lezers van dit tijdschrift
vragen wij ons af, of de aangeduide
grondintuïtie van de geschetste gedachtengang niet zo dominant is gebleven, dat
deze fenomenologie tot een leer van de
mens en zijn wereld werd beperkt. De
historische schetsen, die telkens de probleemstelling inleiden, zijn weinig diepgaand en blijven daardoor een blok in de
ontwikkeling der gedachte; van binnenuit
benaderd zouden niet alleen de Griekse
filosofen en de grondleggers van het moderne denken, maar ook en met name de
geciteerde eigentijdse denkers minder gefixeerd en meer in de diepste dynamiek
van hun eigen ontwerp worden verstaan.
Zoals merkwaardigerwijze Heideggers typering „de mens is het zijnde, wie het in
zijn zijn om dat zijn zelf gaat" steeds
wordt weergegeven zonder het woordje
„zelf", dat voor Heidegger bijzondere verwijzende betekenis heeft. Wij hebben nu
de indruk, op de uitwerking van één
grondgedachte te worden vastgelegd en
daarin te worden gevangen; een indruk
die nog wordt versterkt door de nogal
oppositionele weergave der traditie van
wijsbegeerte en wetenschap. De verzorging van de uitgave verdient alle lof; we
willen slechts de wens uiten, dat de in de
onlangs verschenen Engelse vertaling aangebrachte tekstindelingen en toegevoegde
registers ook in een volgende Nederlandse
druk worden opgenomen. Mich. Marlet
ARNTZ, O.P., J. Th. C., De liefde in de
ontologie van J. P. Sartre..-- Drukkerij
Gebr. Janssen N.V., Nijmegen, 1960, 350
ppDeze Nijmeegse dissertatie behandelt Sartres opvatting over de liefde. Daartoe
worden eerst twee hoofdstukken gewijd
aanSartres fenomenologische ontologie
en de structuur van het „pour-soi", vervolgens wordt de fundamentele houding
en de concrete relatie tot de ander uiteengezet. In het vijfde hoofdstuk geeft de S.
zijn interpretatie. De meeste aandacht
wordt hierbij geschonken aan de merkwaardige tegenstelling tussen Sartres opvatting, dat we met de ander wezenlijk in
conflict leven, zijn befaamde: „L'enfer,
c'est les Autres" (niet „sont", zoals enige
malen hier wordt geschreven) , en zijn
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eveneens bekende benadrukken van de
menselijke solidariteit. Dit laatste zien we
ten overvloede duidelijk voor ogen in
Sartres herhaaldelijk opkomen voor verdrukten (Hongarije, Algerije b.v.) . De
oplossing die Arntz voor deze schijnbare
tegenstelling voorstelt is, dat „L'Etre et le
Néant" ons de mens van de kwade trouw
beschrijft en deze ontologie moet dienen
om de kwade trouw te onderkennen en zo
te brengen tot een ethica, die ons weliswaar niet authentiek kan doen zijn, maar
tenminste kan helpen om authentiek te
handelen. Zowel deze interpretatie als de
daaraan voorafgaande uiteenzetting wordt
op zeer scherpzinnige wijze gegeven.
Daardoor werd dit boek m.i. een der beste boeken, die over S. zijn verschenen en
neemt men gaarne de wat schoolse vorm
op de koop toe. Persoonlijk menen wij,
dat het geheel aan leesbaarheid en zelfs
aan helderheid zou hebben gewonnen, als
nog wat meer was uitgegaan van de onr
dergrond van Sartres filosoferen, nl, zijn
eigen beleven, en de eerste hoofdstukken
nog meer Sartre alleen aan het woord
hadden gelaten. Dat het boek eindigt met
te wijzen op het kernpunt van deze speciale filosofie van waaruit alle vragen
aan 'Sartre moeten worden gericht, zonder
dat de S. zelf hierop ingaat, pleit voor de
S. Een van de moeilijkste antwoorden
zou dan geweest zijn wat deze aldus geinterpreteerde filosofie eigenlijk aan waarheidsgehalte bevat, waarom Sartre niet
toekomt aan een ontologische structuur bij
de mens zonder kwade trouw enz. Dr.
Arntz heeft zich echter terecht gehouden

filosoof voor hen meer toegankelijk heeft
gemaakt. Heidegger verstaat de kunst een
zo traditioneel begrip als waarheid op
scherpzinnige wijze van zijn vanzelfsprekendheid te ontdoen, en daarbij de vraag
naar het wezen der waarheid opnieuw en
origineel aan de orde te stellen. Of hierbij
de „homoiosis" niet te zeer wordt opgeofferd ten bate van de „alètheia" mag
hier onbesproken blijven. De bewerker
verdient alle lof voor de kundige wijze
waarop hij zich van zijn taak heeft gekweten, al hadden wij persoonlijk graag
gezien, dat ook de laatste hoofdstukjes
meer het karakter van een bewerking hadden gekregen. H, v. d. Lee

aan de moeilijke opdracht die hij zichzelf

kunst. Nietzsche en Kierkegaard be-

heeft gesteld en daarmee aan de Nederlandse literatuur over het existentialisme
een bijdrage geleverd waarom andere taalgebieden ons mogen benijden en die door
ieder die zich met Sartre moet bezighour
den behoort te worden geraadpleegd.
J. H. Nota
STALLAERT, Drs. Mr. Luud, Waarheid
en Vrijheid. — N.V. Uitgeverij De Forel,
Rotterdam, z.j., 82 pp., f 3.90.
Dit boekje van goed tachtig pagina s is
een Nederlandse bewerking van Martin
Heidegger's Vom Wesen der Wahrheit.
dat in 1943 verschenen is. Zijn wijsgerige
geschriften in het algemeen geen ontspan
ningslectuur, bij Heidegger culmineert het
gebruik van een meta-taal soms tot het
rondtasten in een meta-duisternis. Toch
zullen wijsgerig geïnteresseerden in ons
land de bewerker dankbaar zijn, dat hij
althans één werkje van deze invloedrijke

BARRETT, William, Irrational laan.—
W. Heinemann, London, 1961, 278 pp.,
21 sh.
Deze „study in existential philosophy",
zoals de ondertitel luidt, verscheen in
1958 in Amerika en nu in 1961 in Engeland. Het is ongetwijfeld een der allerbeste werken over de existentie-filosofie
en, in het algemeen, over de hedendaagse
geestesstromingen, kortom over de twintigste-eeuwse mens. Barrett is meer dan
een helderdenkend en erudiet filosoof; hij
heeft artistieke voelhoorns en schrijft
beeldend en boeiend. Telkens verrast hij
door in- en uitzichten, die treffen door
hun juistheid en scherpzinnigheid. Zijn
boek beperkt zich vrijwel tot Europa en
wil zijn landgenoten in de U.S.A. inleir
den tot de geestesgesteldheid van de hui
dige Europese mens. Ook wijdt hij een
intelligent hoofdstuk aan de moderne
schouwt hij natuurlijk als de hoekstenen
en Heidegger .–• ook Sartre, hoewel in
mindere mate ^-- als de voltooier der
nieuwe filosofie. Dit alles is niet nieuw,
maar zijn beschouwing is zo persoonlijk,
zo intelligent en overtuigend, dat alles als
nieuw aandoet. Ik geloof niet dat er in
Europa een zo revelerend boek over het
existentialisme geschreven is.
P. van Alkemade
JASPERS, K., Socrates, Boeddha, Confucius,, Jezus, vert. en inl. Dr. J. Sperna
Weiland. — Erven J. Bijleveld, Utrecht,
1960, 174 pp., f 8.90.
Dit deel uit de serie „Wetenschap en
Bezinning" is een vertaling van het eerste gedeelte uit Jaspers' bekende werk:
Die grossen Philosophen. Naar aanleiding
hiervan schreef prof. Mulders al een arti-kel in Streven (juni 1959, p. 860 vlg,)
over „Jezus als filosoof" en wees vooral
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op Jaspers' merkwaardige en ondeskundige wijze van spreken over Jezus. De
vert. voelt dat blijkbaar ook zelf enigszins aan en zegt, dat ook boeddhisten
zich waarschijnlijk niet erg gelukkig zullen voelen met deze opvattingen omtrent
Boeddha, maar hij meent dat het boek
toch moet worden vertaald, omdat het
onze kennis zal verrijken en ons inzicht
verdiepen. Dit geldt ongetwijfeld over de
filosoof Jaspers wanneer hij over de filosoof Socrates spreekt, maar heel zeker
niet wanneer hij zich eraan waagt zijn
visie op Jezus te geven. Dit is geen wetenschap meer, geen verrijking van kennis, maar een demonstratie van onkunde,
en men had meer bezinning bij de vertaIer gewenst alvorens hieraan te beginnen.
Wij hopen op revanche door een nieuwe
vertaling van Kierkegaard in dezelfde
serie. J. H. Nota
SOCIOLOGIE
Het Schoolpact en zijn toepassing. —
Centrum voor politieke, economische en
sociale Studiën, Brussel, 1960, 304 pp.,
ing. Fr. 90.
Het Centrum voor Politieke, Economische
en Sociale Studies (van de Christelijke
Volkspartij) publiceert hiermee als afzonderlijk boek een studie die ook uitgegeven
werd als bijzonder nummer van het Tijdschrift voor Politiek. Alle officiële teksten
in verband met het schoolpact (tot en met
de vóór 1 augustus 1960 als uitvoeringsr
regelingen verschenen Koninklijke Besluiten) werden erin samengebracht en uitvoerig gecommentarieerd. Een bondig
overzicht van de historische evolutie van
het schoolprobleem in België leidt de documenten in. Als eerste werk in zijn genre
verdient het de ruime belangstelling van
allen die bij het Belgisch onderwijs zijn
betrokken. Gezien de voortdurende ontwikkeling van het onderwijs, zo in de se cundaire als in de hogere cyclus, mag
men hopen dat regelmatig dergelijke docur
mentatie ter beschikking zal gesteld worden om in ruime lagen der publieke opinie
een verlichte belangstelling te wekken
voor dit steeds belangrijker sociale vraagstuk. J. Kerkhofs
RéMOND, René, Les Catholiques, le
communisme et les crises 1929-1939 (Col~
lection „Kiosque" nr. 7) . — A. Colin,
Parijs, 1960, 287 pp.
Een vlot geschreven en mooi uitgegeven
boekje over een thema dat meer dan ooit
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belangstelling verdient, nl. de strijd tussen
„links" en „rechts" in de katholieke milieu's. Schr. behandelt hier, met een overvloed van citaten en concrete gegevens,
de geschiedenis van die strijd in Frankrijk
tussen 1929, toen de Paus in een brief
aan de Aartsbisschop van Rijsel bevestigde dat christelijke syndicaten goed en
noodzakelijk waren, en 1939, toen het
„linkse" element in het Franse katholicisr
me welhaast geheel door „rechts" werd
opgeslorpt. Tussen deze twee jaartallen
was de katholieke opinie verdeeld over
zulke belangrijke kwesties als de „vredespolitiek" van Briand, de agressie van
Ethiopië, de volksfrontregering van Blum,
de Spaanse burgeroorlog en het fascistisch gevaar. Schr. heeft heel zorgvuldig
het feitenmateriaal verzameld en uit deze
feiten blijkt voldoende de juistheid van
zijn stelling, nl. dat er zich tussen 1929 en
1939 een geleidelijke evolutie van „links"
naar „rechts" heeft voorgedaan in de rangen der katholieken. Jammer genoeg gaat
schr. niet dieper op de zaak in. Het
„waarom" van de geschetste evolutie kan
men uit dit boekje niet leren; op geen enkel ogenblik schijnt schr. te beseffen dat
dit diepergaand „waarom" ten slotte, in
een breder historisch perspectief gezien,
het enige is dat belang heeft.
M. Grammens
WEBER, A., Kulturgeschichte als Kultursoziologie. — Piper-Verlag, München,
1960, 512 pp.
De tweede uitgave van dit boek van een
der meest vooraanstaande sociologen der
oudere school is een postume hulde aan
een typisch Duitse cultuurmens. De
auteur wandelt door de grote culturen
zowel van de oudheid als van het moderne avondland om telkens de eigen aard
ervan te situeren in zijn sociologische
contekst, in het verleden de trekken van
het actuele te onderkennen en in het
actuele de mislukkingen van het verleden
te duiden. Expliciet sluit Weber hierbij
elk filosofisch begrijpen van de geschiedenis uit om zich te beperken tot „empirisches Gestaltsr und Wesens-Begreifen,
Bewegungs- und Richtungs-Erfassen" (p.
25) . Het geheel lijkt ons een hoogtepunt
en tevens een eindpunt van een bepaalde
periode uit de Duitse sociologie; zonder
de samenwerking van grote researchgroepen in langdurige en exacte ontledingen van de voorbije en eigentijdse culr
tuurgemeenschappen zal er wel geen bevredigende synthese van deze aard meer
geschreven worden. J. Kerkhofs
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VARIA
WELLEN, Dr. G. A., Theotokos, eine
ikonographische Abhandlung liber das
Gottesmutterbild in fr hchristlicher Zeit.
— Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen,
1960, 260 pp.
Dit Nijmeegse proefschrift, waarop Dr.
Wellen 9 december j.l, cum laude promoveerde, is gewijd aan de iconografie der
Moeder Gods tijdens de periode die voorafgaat aan de Beeldenstrijd. juist de betrekkelijk geringe omvang van het bewaard gebleven materiaal maakt de studie
daarvan bijzonder moeilijk, enerzijds omdat voorafgaande iconologen de produkten dezer periode veelal stiefmoederlijk
behandeld hebben, anderzijds omdat juist
het geringe aantal der getuigenissen kan
leiden tot een vertekend beeld. De schrijver geeft, geruggesteund door een groot
aantal interessante afbeeldingen, een helder beeld van de ontwikkeling der onderscheiden typen die wij in de Mariabeeltenis dier eerste eeuwen tegenkomen. Het
kernpunt van zijn werk is wel te zoeken
in zijn uitvoerige bespreking van de mozaïeken van de Triomfboog in Santa Maria Maggiore te Rome, die de dogmaver.klaring van Maria's Goddelijk Moederschap, op het Concilie van Ephesus vast-gesteld, onderlijnen en de zeer boeiende
uiteenzetting over aard en voorstelling
van de mozaïeken in de concha, die er tot
in de 13de eeuw bij aansloten. Dit boek
vormt een welkome verrijking van de nog
schaarse literatuur over dit onderwerp.
Het werd uitgegeven met steun van de
Ned. Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek (Z.W.O.) .
Timmers
BERGEYCK, Jac., De levende doden.
N.V. Standaard-Boekhandel, Antwerpen,
Amsterdam, 1960, 207 pp., Fr. 140.
Jac. Bergeyck is de schuilnaam van een
zeer bevoegd volkenkundige, bijzonder
vertrouwd met de Baluba-stammen uit
Noord- Katanga. Zijn boek kan men geen
roman noemen, maar wel een groot verhaal, dat ons door de dagelijkse levensgewoonten van en rond een inlands gezin
inwijdt in de onvermoede diepten van de
Afrikaanse psyche. De auteur benadert
met grote openheid en eerbied de Afrikaanse gewoonten en eigenheden; met zijn
scherpe opmerkingsgave doet hij ons in
talloze concrete gegevens meevoelen met
.--

de dynamische levensbeschouwing van de
bantoe-volkeren; van een rationeel begrijpen is hier geen sprake. Heel het aardse
bestaan, dat essentieel een mededelen van
„leven" is, beweegt zich onophoudelijk
tussen de twee polen die voorouders en
nageslacht zijn. Een vermeerdering of
vermindering van levensintensiteit kan en..
kel verklaard worden door de gunst of de
ongenade van de voorouders of van de
Geest, die alle leven beheersen. De eigen
stijl waarin Bergeyck zijn boek schreef,
nl. een nevenschikking van korte zinnen,
die concreet beschrijvend en meteen psychologisch sterk geladen zijn — net als in
de Bantoetalen —, verhoogt de mogelijkheid om zich in te leven in de wereld die
ons nog zo vreemd is. H. De Decker
SCHNEIDER, R., ZIEGLER, L., Briefwechsel. — Kösel Verlag, München,
1960, 265 pp., D.M. 14.50.
Deze briefwisseling loopt van 1935 tot
1956, d.w.z. over een der meest beproefde
perioden uit de geschiedenis van het Duit..
se volk. Beide auteurs getuigen van een
grote bezorgdheid om het geestelijk welzijn van hun tijdgenoten, met wie zij zich
lotsverbonden weten. Hun correspondenr
tie draagt het stempel van een rijk gevoelsleven en van diepe menselijkheid. Zij
getuigt van een zware strijd tegen de
chaos van het kwaad. Om daarin orde te
brengen moet de mens zich verheffen bo
ven alle tijdelijk goed. Naast de briefwis-seling vonden een radiorede van Schneider over Ziegler en een kerstboodschap
van Ziegler, Evangelischer Friede, een
gelukkige plaats in dit boek. De lezing
van deze verzameling zal al wie de zin
van het lijden en een christelijke visie op
de geschiedenis probeert te begrijpen, ten
zeerste interesseren. M. De Wachter
LE BRUN-KERIS, G., Sur la dérive de
Moscou (Omnes Gentes) . — Edit. Fleurus, Parijs, 1960, 128 pp., ing. NFr. 7.
De auteur, Frans politicus en wereldreiziger, geeft hier de neerslag van zijn jarenlange observatie van de psychologie
der verschillende volkeren die hij be .
zocht. In de meeste niet-westerse landen
(de mohammedaanse gebieden, India,
Afrika) vormt de bestaande collectieve
psychologie, veel meer dan de economir
sche behoefte, de bijzonderste troef voor
de communisten. Het boekje getuigt van
rijke ervaring en sterk persoonlijk inzicht,
al zijn sommige beweringen wel aanvechtbaar. J. Kerkhofs
,

Dom J. LETSCHERT, O. S. B.

Scheppend denken in de liturgie
In Scheppend denken in de Liturgie gaat de auteur op zoek naar de
psychologische grondslag van het voltrekken van het heilsmysterie
in de liturgie en dit vooral in het licht van de creatieve gedachte.
De theorieën over de werking van de creatieve geest hebben tot op
heden te weinig de aandacht gewekt van wijsgeren en godgeleerden
en in het bijzonder niet de toepassing van deze theorie op de liturgie.
Meteen is hiermede aangeduid dat Dom J. Letschert met zijn boek
iets nieuws brengt: hij spreekt eerst uitvoerig over de creatieve gedachte en over de uitdrukking van deze geestelijke activiteit, past
vervolgens de verworven kennis toe op de deugd van godsdienstigheid, waaruit de liturgie, als openbare eredienst van de Kerk, voortvloeit en toont ten slotte aan hoe het heilsmysterie, tot uitdrukking
komende onder verschillende vormen, aan het creatieve verstand tegemoetkomt.
We staan vlak voor een algemeen Concilie. Een van de belangrijkste
problemen die daar besproken zullen worden, is dat van de liturgische vernieuwing. Het is zeker waar dat alleen de competente overheid in deze voor de Kerk zo belangrijke kwestie beslissingen kan
nemen, maar de Paus en het episcopaat zullen voordat . de vergadering begint overal ter wereld adviezen inwinnen, vragen om suggesties en mogelijkheden overwegen. In deze jaren van voorbereiding
rust op de theologen de taak om de verschillende aspecten die aan
een eventuele hervorming vastzitten te bestuderen. Met vertrouwen
kunnen we -de toekomst tegemoet zien, als bij een vernieuwing van
de vorm de expressie welke het scheppende denken eist volledig tot
zijn recht komt.
In de serie Ecclesia.
Formaat: 127 x 190 mm 224 pp.
Gebonden: 86 F.
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Een nieuwe vertaling
van het Nieuwe Testament

AN de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Alfrink, die onlangs
door de Leuvense universiteit met een eredoctoraat werd begiftigd
om zijn bijbelwetenschappelyk werk, is op 12 februari 1.1. een nieuwe
vertaling aangeboden van het Nieuwe Testament. Tot dan toe gold in de
Nederlandse Kerkprovincie als een „standaardtekst" de vertaling die
tot stand kwam door de zorgen van de „Apologetische Vereniging
Petrus Canisius" (die overgegaan is in de huidige „Sint-Willibrordus-vereniging") en werd uitgevoerd door een groep exegeten onder leiding
van p. Reginald Jansen O.P., de zgn. P.C.-vertaling. Reeds in 1947 gat
kardinaal de Jong opdracht aan een werkgenootschap van katholieke
exegeten „Sint--Hiëronymus" een nieuwe vertaling voor te bereiden
voor de boeken van het Nieuwe Testament. Na 14 jaar is dit werk
eindelijk klaar. Naast exegeten hebben er ook taalkundigen aan meegewerkt, o.a. de Nijmeegse oud-hoogleraar L. C. Michels. Het is voltooid onder de hoofdredactie van p. P. J. Cools O.P. en prof. dr. W.
K. Grossouw en wordt uitgegeven door een ad hoc opgerichte ,,Bijbel,stichting St.-Willibrord".

A

Op een persconferentie over deze nieuwe vertaling zei prof. Grossouw: „Juist omdat elke bijbelvertaling slechts een benaderende weer-

gave van het origineel kan zijn en omdat onze eigen, levende taal zich
steeds blijft ontwikkelen, zullen nieuwe versies nodig blijven''. Dit houdt
in dat ook deze vertaling niet voor alle eeuwen is. Het zegt tevens dat
door haar de voorafgaande versies niet zijn gediskwalificeerd. Men kan
aan de P.C.--vertaling een zekere vlakheid verwijten, toch is haar ,,gewone" taal een hulpmiddel geweest om katholieken uit hun bijbels anal1abetisme te verlossen. Er zijn protestanten geweest die ons om deze
vertaling benijd hebben, zoals er omgekeerd katholieken zijn die zich
meer aangesproken voelden door de ietwat archaïsche spreekwijze die
ook door de nieuwe vertaling van het protestantse „Nederlandsch Bijbelgenootschap" is vastgehouden. Onder de Nederlandse vertalingen
die aan de hier besprokene voorafgaan moge nog met eerbied genoemd
worden een die op geen enkele wijze officieel is geweest en even verborgen is gebleven als haar maker: Het Nieuwe Testament uit het
38
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Grieks vertaald .... door Dr. J. B. Poukens S.J. (Brepols, Turnhout).
Veel van de betere inzichten in het Bijbelgrieks welke men in de vertaling van Cools-Grossouw kan ontdekken waren reeds verwerkt door
Poukens. Zo b.v. Mt. 3, 8: „brengt dus vrucht voort die aan inkeer
beantwoordt" (P.C.-vertaling: „waardige vruchten van boetvaardig
heid"); Mt. 6, 12: „gelijk ook wij vergeven hebben aan wie schuldig
zijn jegens ons"; Lk. 1, 28: „verheug u, begenadigde" (P.C.: ,,weesgegroet, vol van genade") . Soms komt echter in de nieuwste vertaling
een betere exegetische opvatting naar voren, b.v. wanneer in 1 Joh. 3, 4
het Griekse „anomia" niet louter etymologisch vertaald wordt met
„schennis der wet" (P.C.) of „onwettigheid" (Poukens), maar met
„boosheid": „de zonde is de boosheid", waarbij deze verhelderende
noot staat: „Door zondige daden bevordert men de satanische, tegen
God en Christus gerichte boosheid die kenmerkend is voor het einde
der tijden; elke werkelijke zonde is meer dan een louter menselijke fout".
De stijl van de nieuwe vertaling, die overigens én onwillekeurig
omdat er nu eenmaal méér dan één hand aan gewerkt heeft én
krachtens opzet verschillend is voor de verschillende boeken, is genuanceerder dan de P.C.-vertaling en veel vlotter dan Poukens. Lezen we
eens wat Paulus in 2 Kor. 7, 14 schrijft over het feit dat hij over zijn
lezers hoog opgegeven heeft bij zijn metgezel Titus. De P.C.-vertaling
heeft: „Want, zo ik bij hem op een of ander punt over u heb geroemd,
dan sta ik nu niet te schande. Integendeel, ook ons roemen over u bij
Titus is waarheid gebleken, zoals we u in alles de waarheid hebben
gezegd". Poukens: „ .... omdat ik, als ik bij hem over u geroemd heb,
niet beschaamd ben geworden; maar, gelijk wij u alles naar waarheid
gezegd hebben, zo is ook ons roemen tegenover Titus waarheid geworden". De nieuwe vertaling zegt: ,,Ik had me bij hem een beetje op u
laten voorstaan en ik ben niet bedrogen uitgekomen! Zoals alles wat
wij u gezegd hebben op waarheid berustte, zo is ook ons roemen over u
bij Titus waarheid gebleken". Vooral de vertaling van Sint-Paulus'
brieven, die door prof. Grossouw gemaakt is, heeft een vlot en rijk
geschakeerd karakter. Een boosaardige pen heeft al geschreven dat
Petrus, als hij de brieven van „onze geliefde broeder Paulus" in de
vertaling van Grossouw gelezen had, minder reden gehad zou hebben
om te schrijven: „daarin komt het een en ander voor dat moeilijk is"
(2 Pt. 3, 15v) ! Men kan er theoretisch bezwaar tegen hebben dat een
vertaler de onafgemaakte zinnen van zijn auteur bijwerkt, maar prak'tisch en pastoreel is er alles voor om élke mogelijkheid die de oorsprong
kclyke tekst maar enigszins biedt om de toch altijd moeilijke Bijbel
dichter bij ons te brengen dan ook ten volle te benutten.
-
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De Bijbel dichter bij ons. In princiep leeft de Katholieke Kerk evenzeer uit de Schrift als de christenen uit de Reformatie. Méér zelfs,
inzover b.v. de katholieke genadeleer schriftuurlijke accenten handhaaft die het protestantisme al te zeer heeft verdrongen. Maar in de
praktijk komt de Schrift veel te eenzijdig tot het kerkvolk langs de weg
van leeruitspraken en van een in alle onderdelen vastgelegde liturgie.
Wij hopen daarom dat eens in de misliturgie een grotere variatie en ook
een zekere vrijheid wat betreft de schriftlezingen zal komen, en vooral
dat directe bijbellezing bij zoveel mogelijk katholieken het woord der
Schrift zal doen doordringen in geest en hart. Met dit laatste, waartoe
de Nederlandse bisschoppen ook hebben aangespoord, kan onmiddellijk
worden begonnen. Er is ook reeds mee begonnen, en toch moeten hiertoe nog vele mogelijkheden worden benut en zelfs eerst worden ontdekt.
Naast de verhelderende voetnoten en inleidingen van de nieuwe bijbelvertaling en van andere, b.v. van de beroemde Bible de Jérusalem
is een bijbelcursus van groot belang voor de bijbelse mondigheid van
katholieke leken en priesters. Voor het persoonlijk opnemen van de
bijbeltekst werken bijbelclubs met veel vrucht. Men zie b.v. de vruchten
van het werken van zulke clubs in boeken als Dichtbij u is het Woord
van Gabriël Smit e.a. (Paul Brand, Bussum, 1957) en Wat de jonge
Kerk ons te zeggen heeft. Beschouwingen bij Hand. 1-13 van Pius
Drijvers O.C.S.O. (Het Spectrum, Utrecht-Antwerpen, 1960) . Deze
wegen zijn zeker niet alleen voor de „intellectuelen".
Het is niet toevallig dat de P.C.-vertaling en ook de nieuwe versie
tot stand zijn gekomen onder de stuwing van een eerst apologetische,
nu breder oecumenische vereniging. De noodzaak van ons vertrouwd
zijn met de Schrift krijgt een bijzonder accent met betrekking tot de
reformatorische christenen. Wij moeten het woord Gods in ons laten
doordringen niet alleen en niet allereerst om een „katholiek wederwoord" te hebben, maar vooral om van de Katholieke Kerk het huis te
maken waarin de protestant zich thuis kan voelen doordat hij er de
Schrift ten volle hoort klinken. Op de genoemde persconferentie zei
prof. Grossouw terecht dat een gemeenschappelijke Nederlandse standaardtekst voor beide groepen principieel mogelijk is. Praktisch zullen
beiden in hun godsdienstige taal nog naar elkander toe moeten groeien,
want het merkwaardige feit doet zich voor dat de noordnederlandse
protestanten via de Statenbijbel en de Psalmen van Pieter Datheen
sterk gebonden zijn aan een archaïsch spraakgebruik dat uit de Zuider
lyke Nederlanden stamt. Onlangs is de wens naar voren gebracht dat
protestant en katholiek eenzelfde Nederlandse tekst van het Onze
Vader zouden kunnen bidden. Ook hier geldt hetzelfde. Er zou iets
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voor te zeggen zin dat de erg vlakke officiële tekst van de Nederlandse
Kerkprovincie werd vervangen door de op enkele punten meer geac.centueerde vertaling van Cools-Grossouw; waarin b.v. staat: „Uw wil
geschiede, zowel in de hemel als op aarde". Overigens mag, zoals prof,
Grossouw opmerkt, de waarde van een gemeenschappelijke standaardtekst niet overdreven worden, aangezien ook de beste vertaling slechts
een benadering is.
Op de persconferentie kwam slechts terloops de vraag naar voren, of
niet gestreefd moet worden naar een gemeenschappelijke standaard vertaling voor Nederland én Vlaanderen, opgebouwd door medewerkers uit de beide gebieden. Toen het hier besproken vertalingswerk
begon, 14 jaar geleden, lag zulk een ideaal blijkbaar nog niet in het
verschiet. Nu zich intussen een vrij intense samenwerking van Vlaamse
en Nederlandse liturgisten heeft ontwikkeld, die o.a. geleid heeft tot een
vrijwel overeenkomende nieuwe ritus voor de huwelijkssluiting, is het
nodig ook de mogelijkheden van gezamenlijke bijbelactie en een gezamenlijke bijbeltekst onder ogen te zien. Het feit dat aan de bijbelcommentaren op het Oude Testament (uitgegeven bij Romen & Zonen,
Roermond en Maaseik), commentaren waarin soms de P.C.-vertaling
herzien wordt, Nederlandse én Vlaamse exegeten meewerken, houdt
ook in dit opzicht een belofte in.
,

M. DIERICKX S.J.

Het bewogen
Eerste Vaticaans Concilie

A de vinnige polemieken voor de aanvang van het Eerste Vaticaans Concilie 1 ) waren ook op de kerkvergadering zelf scherpe
tegenstellingen te verwachten. Drijverijen van zelanti, menselijke tekorten bij vele concilievaders, uiteenlopende meningen over het al of niet
opportune van een definitie der pauselijke onfeilbaarheid, zelfs druk van
enige regeringen, dit alles verwekte een zeer bewogen concilie. Het
dramatisch einde liet zelfs een ogenblik vrezen dat hele delen van Duitsland en Oostenrijk~Hongarije zich van Rome zouden afscheuren.
De organisatie van het Concilie
In de loop van het concilie zouden 774 van de 1056 uitgenodigde
concilievaders te Rome verschijnen. Daarvan waren meer dan 200 Italianen, 71 Fransen, 40 uit Oostenrijk~Hongarije, 36 Spanjaarden, 19
Duitsers en 19 Ieren, 12 Britten, 5 Belgen, 3 Nederlanders, enz. Maar
40 kwamen uit de LI.S.A., 9 uit Canada, 30 uit Latijns-Amerika, 50
waren van de Oosterse ritus en een honderdtal waren missiebisschoppen. Terwijl het concilie van Trente slechts vier Engelssprekenden telde, waren er ditmaal meer dan 120. Vergeleken met alle vroegere concilies kan men zeggen dat de eerste acht concilies het Middellandse
Zeebekken en vooral het oostelijk deel ervan vertegenwoordigden, en
de latere elf concilies West-Europa, maar dat pas dit 20e concilie,
werkelijk oecumenisch in de territoriale zin van het woord was.
De Italianen vertegenwoordigden 30% der concilievaders; in de
organisatie van het concilie was hun aandeel echter nog aanmerkelijk
belangrijker: twee derden der consultoren en alle voorzitters der commissies waren Italianen, op de eerste voorzitter Kard. Reisach na, die
echter reeds op 23 december overleed en door een Italiaan werd vervangen. De belangrijke functie van algemene secretaris van het concilie
was echter toevertrouwd aan de Oostenrijker Mgr. Fessler.
Van kapitaal belang was het reglement. Alleen de paus mocht kwesties aan het concilie voorleggen, terwijl de concilievaders dit langs een
1 ) Zie ons -vorig artikel: Voorgeschiedenis van het Vaticaans Concilie in het
januarinummer 1961 van Streven, pp. 315324.
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commissie De Postulatis om moesten doen. De projecten, door theologen klaargemaakt, werden aan het concilie voorgelegd, en na discussie
naar een der vier deputaties verzonden die de tekst konden wijzigen
naar gelang de gemaakte opmerkingen. Men heeft dit reglement ver,weten, aan de paus een te grote inmenging toe te laten. De opsteller
ervan was nochtans niemand minder dan Hefele, de schrijver van de
Conciliengeschichte. Hefele wist hoe gemakkelijk een concilie in eindeloos gepraat ontaardt, daar elke bisschop slechts zijn eigen bisdom
vertegenwoordigt, en er niet, zoals in een parlement, partijen bestaan
die één of meer woordvoerders aanwijzen om hun standpunt te verdedigen. Indien Hefele, een der voornaamste bestrijders van de dogmauitroeping der pauselijke onfeilbaarheid, dit reglement aldus had opge-steld, was het niet om bij paus of curie in het gevlij te komen.
Van groot belang was echter hoe de deputaties waren samengesteld.
Reeds kort na de aanvang van het concilie tekenden zich onder de concilievaders twee richtingen af: de infallibilisten, met Mgr. Dechamps
van Mechelen als aanvoerder, maar met de extremist Mgr. Manning
van Westminster als „chief whip", vormden de grote meerderheid; de
minderheid, die het definiëren van de onfeilbaarheid als niet-opportuun
beschouwde, omvatte bijna alle deelnemers uit Oostenrijk-Hongarije,
onder leiding van Kard. Rauscher van Wenen en Mgr. Schwarzenberg
van Praag, de twee derden der Duitsers, waaronder Mgr. Hefele en
Mgr. von Ketteler van Mainz, de sociale voorman, en een derde der
Fransen, met Dupanloup van Orléans en Darboy van Parijs.
Manning wist te bewerken dat er in de deputatie „de fide", „over het
geloof", geen enkele vertegenwoordiger van de minderheid werd gekozen. Tegen de wil in van Pius IX zelf zette hij dit door: „Heretics", zo
zei hij, „come to a council to be heard and condemned, not to take part
in formulating doctrine". De minderheid was terecht zeer tevreden, des
te meer daar de knapste koppen vooral bij haar te vinden waren.
Dogmaverklaring betreffende het Geloof
Op 28 december begon de discussie van het ontwerp „de fide", dat
de Jezuïeten-professoren Franzelin en Schrader hadden klaargemaakt.
Rauscher van Wenen kreeg als eerste het woord en vond het ontwerp
te lang, te vaag en te schools. Connolly van Halifax verklaarde dat het
alle mogelijke wetenswaardige kwesties inzake geloof behandelde, en
dat het niet moest verbeterd, „maar met ere begraven" worden. Zo
gingen de speeches onverstoord door. Hun voornaamste nut scheen te
zijn het voor iedereen evident te maken dat het concilie -'werkelijk vrij
was: nu vreesde men niet meer dat de onfeilbaarheid van de paus plot#*
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seling bij acclamatie tot dogma zou worden uitgeroepen. Het ontwerp
over het geloof werd, tot ontsteltenis van de curiale instanties, naar de
deputatie ,,de fide" verwezen. De Duitser Martin van Paderborn, bijgestaan door de Jezuïet Kleutgen en de Fransman Gay van Poitiers,
werkte het om, en van 22 maart tot 6 april werd het opnieuw aan het
kruisvuur der concilievaders onderworpen.
Gedurende deze dagen vond het storende incident plaats, dat in de
internationale pers ruime weerklank vond. De combattieve Strossmayer,
bisschop van Bosnië en Sirmium in het huidige Joego-Slaviè*, die er zijn
levenswerk van maakte de orthodoxen en protestanten weer binnen de
Kerk te brengen, ging heftig te keer tegen de aanhef van de constitutie,
waarin de moderne dwalingen aan het protestantisme werden toege
schreven. Vele protestanten dwalen weliswaar, maar te goeder trouw,
zo betoogde hij, wat gemor uitlokte. Vele katholieken, zo ging hij verder, wensen van ganser harte dat er in het decreet niets zou staan dat
een hindernis zou kunnen zijn voor de genade Gods die onder de protestanten werkt. Toen Strossmayer op het einde van zijn redevoering
verklaarde grondig te betreuren dat men bij de stemmingen niet de
morele eenstemmigheid vereiste, maar slechts een gewone meerderheid,
ontstond er tumult. Enigen schreeuwden zelfs: ,,Hij is een nieuwe
Luther, laat hem buiten gooien". De meesten schreeuwden: „Kom van
de kansel, kom van de kansel!" Ofschoon Strossmayer met zijn zware
stem bulderde: „Ik protesteer! ik protesteer!", moest hij toch de kansel
verlaten. Het incident was zeker te betreuren, maar het was een unicum. Het opvallende is echter, dat de inleiding van het decreet in de zin
van Strossmayers voorstel werd gewijzigd.
Op de derde plechtige zitting van 24 april 1870 werd de constitutie
„Dei Filius" door alle 667 aanwezige concilievaders goedgekeurd. De
vier kapittels behandelen: 1. het bestaan en het kennen van een persoonlijke God; 2. de noodzakelijkheid van een Openbaring; 3. het wezen van het geloof; 4. de verhouding van het geloof tot de rede, met de
bekende uitspraak: Nooit kan er tussen het geloof en de rede echte
tegenspraak bestaan.
Debatten over de bisschoppen en de zielzorg
Terwijl na 10 januari de deputatie „de fide" het ontwerp betreffende
het geloof in een nieuwe vorm aan het gieten was, nam men een reeks
kwesties over de kerkelijke tucht onder handen. De eerste twee punten
betroffen de bisschoppen en de vicarissen-generaal. Schwarzenberg van
Praag zei, verwonderd te zijn dat men niet zoals op het concilie vanTrente begon met de pauselijke curie, de kardinalen en de -Romeinse
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congregaties. Darboy, de markante aartsbisschop van Parijs, maakte er
zijn beklag over dat men alleen sprak van de plichten van de bisschoppen en niet van hun macht en hun rechten. Melchers, aartsbisschop van
Keulen, protesteerde tegen een te grote centralisatie, en patriarch Audo
van Babylon van de Chaldeïsche ritus gaf uiting aan zijn vrees dat men
eenzelfde recht aan Oost en West zou opleggen. Het derde punt hanr
delde over het leven der geestelijken. Herhaaldelijk is er sprake geweest van de hervorming van het brevier: men wenste de psalmen over
meer dan één week te verdelen en de legendarische lecties te schrappen. Punt vier betrof het uitvaardigen van een algemene catechismus
voor de hele Kerk. Dit stuitte op heftige tegenstand. De Hongaar Haynald nam geen blad voor de mond en verklaarde: indien men ons nu
een bepaalde catechismus oplegt, zal men ons binnenkort ook onze
preken uit Rome toesturen! Waarop een tumult van verontwaardiging
ontstond. De Duitsers hielden mordicus aan hun catechismus van Cani~
sius vast, terwijl men die van Bellarmino wilde opleggen. Deze vier
kwesties werden verwezen naar de deputatie „over de tucht" en zijn
niet meer op een Plechtige Sessie voorgekomen. Maar intussen trok een
belangrijker feit de hele aandacht.
De minderheid voelt zich verongelijkt
Het ontwerp van constitutie „over de Kerk", voor het concilie door
een voorbereidende commissie .klaargemaakt, bevatte niets over het
definiëren van een pauselijke onfeilbaarheid. Toen echter in 1869 internationale debatten dit probleem actueel hadden gemaakt, had de commissie wel een annex bij hoofdstuk XI opgesteld over de onfeilbaarheid,
maar de curiale instanties en de paus zelf waren vast besloten in deze
kwestie alle initiatief aan de concilievaders te laten.
Vanaf eind december 1869 lieten enige infallibilisten intekenlijsten
circuleren en 480 bisschoppen verklaarden zich voor de behandeling
van de onfeilbaarheid door het concilie. De minderheid was niet stil
gebleven en liet ook lijsten rondgaan: 138 concilievaders verlangden
deze kwestie, als niet opportuun, onaangeroerd te laten. Een honderdtal bisschoppen sloot zich bij geen der twee groepen aan. Nu hoopte de
minderheid dat de paus er rekening mee zou houden dat 20% der concilievaders tegen het behandelen van deze kwestie waren, want op het
concilie van Trente had Pius IV die kwesties van het programma geschrapt waarvoor geen morele eenstemmigheid te verwachten viel.
Een tweede feit maakte de minderheid nog meer schichtig. Het concilie zetelde reeds meer dan twee maanden, acht bisschoppen waren
reeds te Rome gestorven, en er kwam geen schot in de discussies. Op
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22 februari kondigden de voorzitters van het concilie een aanvulling op
het reglement aan. De twee voornaamste wijzigingen waren: op aanvraag van tien bisschoppen kon de president de vergadering laten stemmen of zij de discussie wenste te beëindigen; daarenboven werd voor
een dogmaverklaring alleen de numerieke meerderheid van stemmen
vereist, niet de morele eenstemmigheid. Negentig concilievaders protesteerden tegen het nieuwe reglement. Tevergeefs. Achteraf moeten wij
erkennen: hoe zou men aan de eindeloze debatten een einde kunnen
maken in een vergadering van 700 leden, waar iedereen alleen uit eigen
naam sprak en niet, zoals in een modern parlement, door een partijdiscipline binnen bepaalde perken werd gehouden. Daarenboven stond
er nergens geschreven dat een concilie slechts bij morele eenstemmig'.
heid dogma's kan definiëren. Indien de brandende kwestie van de on^feilbaarheid niet had bestaan, zou er hoogstwaarschijnlijk geen protest
zijn gerezen.

Beroering in Europa
De overgrote meerderheid der katholieken, gelovigen en clerus, over
de hele wereld was uitgesproken partijganger van het definiëren van de
pauselijke onfeilbaarheid. De Civiltà Cattolica in Italië, L'Univers in
Frankrijk, waarvan de hoofdredacteur Veuillot in Rome vertoefde, The
Tablet in Engeland en andere tijdschriften hamerden bijna in elk nummer op dit punt.
Döllinger, die reeds in 1869 tegen het concilie had geschreven, kreeg
van zijn oud-leerling Friedrich, theoloog van Kard. von Hohenlohe,
eersterangs documentatie uit Rome. Vanaf 17 december 1869 begon hij
in de Augsburgse Allgemeine Zeitung onder de deknaam Quirinus een
reeks „Rómische Briefe" te schrijven, die dit tijdschrift 10.000 nieuwe
abonnees bezorgden. Op 21 januari wierp hij echter het masker af en
publiceerde nu onder eigen naam twee heftige artikelen tegen de onf eilbaarheid. Liberale katholieken juichten Döllinger toe, maar geen enkele
concilievader verklaarde zich met hem solidair.
Op 21 januari 1870 werd het ontwerp van de constitutie „Over de
Kerk" rondgedeeld. Ofschoon strikt stilzwijgen allen verplichtte, verscheen de hele constitutie reeds op 12 februari in Duitsland in druk.
Eigenlijk stond er niets nieuws in en daarenboven zou de discussie een
of ander betwistbaar punt wel doen wijzigen, zoals voor de constitutie
„Over het Geloof" was gebeurd, maar de geesten waren nu eenmaal zo
verhit, dat verschillende regeringen een ongewettigd ingrijpen van het
concilie in politieke zaken vreesden.
De Oostenrijkse minister van buitenlandse zaken, von Beust, liet
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Kard. Antonelli weten dat, indien de voorgestelde canons werden gedefinieerd, de Oostenrijkse regering zou moeten ingrijpen. De Britse
eerste minister Gladstone, beïnvloed door de liberaal-katholieke Lord
Acton, een leerling van Döllinger, kon nog net van een gemeenschappelijke actie der regeringen worden weerhouden door een ingrijpen van
Lord Clarendon, die door Manning was ingelicht. De Franse minister
van buitenlandse zaken, Daru, een liberaal-katholiek, oefende te Rome
druk uit; dit was des te gevaarlijker daar het voldoende was de Franse
troepen uit Rome terug te trekken om Garibaldi dadelijk Rome te zien
bestormen en een einde aan het concilie te maken. Op het meest kritische moment moest Daru echter aftreden. De niet-katholieke 011ivier
stuurde toen een der meest lakonieke en der meest belangrijke telegrammen van de hele geschiedenis: „Daru se retire, 011ivier remplace,
concile libre". Het gevaar voor politieke interventies was geweken.
De algemene discussies over Primaat en Onfeilbaarheid
Boven zagen wij reeds dat eind januari 480 concilievaders gevraagd
hadden de onfeilbaarheid van de paus op de agenda te plaatsen. Paus
Pius IX weigerde echter zelf uitspraak te doen en gaf de postulata door
aan de bevoegde commissie. Deze laatste besloot op 9 februari eenparig,
op de éne stem van Kard. Rauscher na, de kwestie van de onfeilbaarheid aan het concilie voor te leggen. De paus wachtte tot 1 maart eer
hij zijn toestemming gaf. De infallibilisten hadden een eerste overwinning behaald. Nu deelde men reeds op 6 maart, als annex bij kapittel
XI van de constitutie ,.Over de Kerk", de sinds lang klaar gemaakte
tekst rond. Toen nu het gerucht opdook dat men de onfeilbaarheid bij
algemene acclamatie zou definiëren, protesteerden drie Amerikaanse
bisschoppen heftig. Natuurlijk was er van zulk een verrassingsmanoeuvre geen sprake, doch het feit dat men dit gerucht een ogenblik had
geloofd, wijst op de heersende spanning.
De infallibilisten moesten echter nog een tweede obstakel uit de weg
ruimen. Op de agenda stonden de kapittels V tot IX van de constitutie
„Over het Geloof", daarna kwamen de kapittels I tot X „Over de
Kerk" in het algemeen, en dan pas zou het kapittel XI met zijn aanhangsel over de pauselijke onfeilbaarheid ter sprake komen. Gezien de
langzaamheid waarmee men tot nog toe was te werk gegaan, kon men
voorspellen dat het nog wel een vol jaar zou aanlopen eer de zo ber
twiste onfeilbaarheid aan de concilievaders zou worden voorgelegd.
Daarom vroegen bijna 200 concilievaders om na het definiëren van de
constitutie, „Dei Filius" op 24 april 1870, onmiddellijk de onfeilbaarheid
te behandelen. De voorzitters van het concilie weigerden hierop in te
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gaan. De zelanti wendden zich nu tot de paus zelf, maar deze weigerde
eveneens. Ten slotte overhandigden de zelanti op 23 april aan de paus
een petitie door honderd bisschoppen ondertekend, en ditmaal gaf de
paus toe, wat bij een 70 bisschoppen een scherp protest uitlokte.
De deputatie „Over het Geloof" maakte van het kapittel XI met zijn
aanhangsel een nieuwe constitutie „Pastor Aeternus" in vier kapittels,
waarvan de eerste drie over het primaat handelden en het vierde over
de onfeilbaarheid. Hierin had men nu rekening gehouden met de gemaakte moeilijkheden en was ver afgeweken van de extreme opinies
van Manning en Veuillot. De discussie begon op 13 mei met een gema,tigd exposé van Mgr. Pie, partijganger van het uitroepen der onfeilbaarheid. De minderheid had het werk onder elkaar verdeeld. Hefele,
schrijver van de Conciliengeschichte, toonde het belang van de historische moeilijkheden aan: op het concilie van Chalcedon, zo zei hij, hadden de bisschoppen hun advies uitgebracht over de brief van paus Leo I,
en het IIIe concilie van Constantinopel had Honorius I als ketter veroordeeld: indien één paus zich eens in de doctrine heeft vergist, kan
men de paus niet onfeilbaar verklaren. Darboy betoogde dat de moderne wereld, zo afkerig van de Kerk, dit nog meer zou worden, indien één
persoon de doctrine kon vastleggen. Namens de meerderheid hield
Dechamps een der meest opmerkelijke redevoeringen. Tegen de leek
Veuillot en de ijveraar Manning betoogde hij dat de onfeilbaarheid niet
persoonlijk was, maar gebonden aan een ambt, en niet absoluut, want
zij slaat slechts op punten reeds in „de schat van het geloof" vervat.
Op 2 juni hadden reeds 61 sprekers het woord gevoerd, 35 vóár de
onfeilbaarheid, 26 ertegen, terwijl nog 40 sprekers waren ingeschreven.
De hitte werd steeds drukkender. Toen deelde secretaris Fessler mee
dat 150 bisschoppen vroegen om het algemeen debat stop te zetten,
daar men toch niets nieuws meer hoorde. Bij zitten en opstaan werd
met grote meerderheid van stemmen besloten het algemeen debat te
beëindigen. De volgende dag protesteerden 81 bisschoppen schriftelijk
dat men de vrijheid van spreken geweld had aangedaan. Het is de
enige maal dat dit punt van het gewijzigde reglement werd toegepast,
en men kan eraan toevoegen, dat de discussie van elk punt afzonderlijk
iedereen nog de gelegenheid zou bieden om zijn mening uiteen te zetten.
Dogmaverklaring van het pauselijk Primaat
Van 6 tot 14 juni discussieerden de concilievaders over de kapittels
betreffende het primaat. Kapittel , 1, verklarend dat Christus aan Petrus
het primaat over de Kerk heeft toevertrouwd, en kapittel 2, dat . Petrus
dit aan Zijn opvolgers mocht doorgeven, werden zonder veel wijzigin:

k
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gen aangenomen. Maar kapittel 3 moest het primaat van de paus omschrijven. Dit primaat is juist het grote struikelblok voor Orthodoxen,
Anglicanen en Protestanten. Het wekt wel enige verwondering dat
geen enkele concilievader echte bezwaren tegen het primaat of tegen
het uitroepen van het primaat naar voren bracht.
De wijziging in de orde van de te behandelen punten had één enorm
nadeel. Nu werd over de pauselijke macht gediscussieerd, maar over de
bisschoppelijke zou men pas veel later handelen, en eigenlijk aanger
zien het concilie voortijdig werd afgebroken nooit. Het is de verdienste van Rauscher dat men in de tekst, na de paus in de onderscheiden bisdommen een bisschoppelijke, gewone en onmiddellijke
macht te hebben toegekend, terloops ook de bisschoppelijke, gewone en
onmiddellijke macht der bisschoppen vermeldde. Toen de Oosterse
bisschoppen bezwaren maakten tegen een dergelijk pauselijk primaat,
betoogde Freppel dat de paus „bij goddelijk recht" het primaat uitoefent, maar dat de macht van de patriarchen „bij kerkelijk recht" vaststaat, en dat de paus geen absolutist is, die doet wat hem goeddunkt.
De deputatie „Over het Geloof" toog nu aan het werk om alle gemaakte opmerkingen in de definitieve tekst te verwerken, en op 5 juli
kon men over een nieuwe tekst debatteren, waarvan alle punten met
grote meerderheid werden aangenomen. Toch deed zich nog een jammerlijk incident voor. Op eigen houtje laste de deputatie een veel sterkere formulering van Manning in de canon in: „Wie zegt dat de paus
slechts een voornamer aandeel, niet echter de volheid van de opperste
macht bezit
. Op alle banken klonk er gemor, want dit was een
.......

fout tegen de proceduur, en 62 bisschoppen protesteerden schriftelijk

tegen deze toevoeging. De deputatie schijnt haar fout te hebben ingezien, en was van zins de toevoeging te schrappen, toen Paus Pius IX
een der zeldzame keren dat hij in de gang van het concilie ingreep
Kard. Bilio vroeg de toevoeging te laten staan. Wat dan ook gebeurde. Op 11 juli vernam de minderheid dit en werd daardoor versterkt in haar argwaan.
Ziehier de tekst van de plechtige definitie: „Indien iemand zegt, dat
de Paus van Rome slechts het ambt van toezicht en leiding bezit, maar
niet de volle en opperste jurisdictiemacht in de hele Kerk, niet alleen in
zaken die geloof en zeden aangaan, maar ook in die welke behoren tot
de tucht en het bestuur van de Kerk, die over de hele wereld is verspreid; ofwel dat hij slechts een belangrijker aandeel, niet echter de
hele volheid van deze opperste macht bezit; ofwel dat deze macht niet
de gewone en onmiddellijke is hetzij ten opzichte van alle kerken samen
en van elke kerk afzonderlijk, hetzij ten opzichte van alle herders en
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gelovigen en van elke herder en gelovige afzonderlijk, hij zij in de ban
der Kerk".
Dogmaverklaring van de pauselijke onfeilbaarheid

Van 15 juni tot 4 juli debatteerden de concilievaders over kapittel 4:
de onfeilbaarheid van de paus. Laten wij vooraf vermelden, dat op een
zeldzame uitzondering na, alle concilievaders de onfeilbaarheid van de
paus in bepaalde omstandigheden aannamen, en dat de minderheid
slechts het definiëren ervan in de toenmalige tijdsomstandigheden voor
niet opportuun beschouwde. Een tweede punt was: de meerderheid
wilde de onfeilbaarheid van de paus onafhankelijk maken van een goedkeuring door andere organen van de Kerk, om voorgoed de pas af te
snijden aan alle vormen van gallicanisme, febronianisme en dies meer;
terwijl de minderheid volstrekt een band wilde leggen tussen de paus
die een punt tot dogma uitroept, en de levende Kerk.
Reeds de eerste dag stelde Rauscher als compromis een tekst van de
H. Antoninus van Florence voor: wanneer hij handelt als individueel
persoon of motu proprio, kan de paus dwalen; wanneer hij echter „de
raad gebruikt en de hulp inroept van de hele Kerk", kan hij niet dwa
len. De grote sensatie bracht Kard. Guidi op 18 juni. Bekend als lid
van de meerderheid, betoogde deze geleerde dominicaan en aartsbisschop van Bologna dat de onfeilbaarheid van de paus niet aan zijn persoon, maar aan zijn ambt gehecht is, en vervolgens dat deze onfeilbaarheid niet gescheiden, onafhankelijk of absoluut is. Toen Guidi het
spreekgestoelte verliet, liepen de leden van de minderheid naar hem toe
om hem uitbundig te feliciteren. Dechamps en anderen vonden dat hier
wellicht een aanleiding tot een compromis te vinden was.
Niet minder dan 120 sprekers hadden zich aangemeld. Ofschoon de
sessies elke dag van 8 uur tot kwart over één duurden, kwamen er
nochtans slechts vier à vijf sprekers per dag aan het woord. Intussen
nam de hitte steeds toe, en de oude concilievaders zuchtten diep .... Er
moest iets gedaan worden om de vloed van welsprekendheid te stuiten.
Toen ondernam Manning een actie bij de meerderheid en Haynald bij
de minderheid, en bij gemeenschappelijke afspraak besloot men de
discussies te beëindigen: 35 hadden vóór de onfeilbaarheid, 22 ertegen
gesproken, terwijl 60 van hun recht tot spreken afzagen.
Op 11 juli hield Mgr. Gasser een merkwaardige rede van vier uren
om de door de deputatie „Over het Geloof" bij gevijlde tekst betreffende
de onfeilbaarheid te verklaren. In vele punten had de minderheid haar
zin gekregen. Toen de tekst op 13 juli ter stemming werd aangeboden,
stemden 451 concilievaders voor, 88 tegen, en 62 maakten hun stem
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afhankelijk van een voorwaarde, terwijl een goede 50 concilievaders
niet op de zitting waren verschenen. Op 16 juli werd nog een belangrijke wijziging in de tekst aangebracht: de definities van de paus zijn
onfeilbaar uit zichzelf, en voegde men nu aan de tekst toe niet
wegens de goedkeuring der Kerk: men wilde blijkbaar het gallicanisme
in zijn diepste wortel treffen.
De eindformule luidde nu: „Met toestemming van het heilig concilie
leren wij en verklaren voor een goddelijk geopenbaard geloofspunt, dat
de Paus van Rome, wanneer hij ex cathedra spreekt, dit is, wanneer hij
in de uitoefening van zijn ambt als herder en leraar van alle christenen,
krachtens zijn hoogste apostolisch gezag, een leer betreffende geloof of
zeden als door de hele Kerk te aanvaarden bepaalt, door de goddelijke
bijstand, die hem in de heilige Petrus werd beloofd, die onfeilbaarheid
bezit waarmee de Goddelijke Verlosser zijn Kerk in het definiëren van
een doctrine betreffende geloof of zeden uitgerust wilde zien; en bij gevolg dat dergelijke bepalingen van de Paus van Rome uit zichzelf, niet
echter wegens de instemming der Kerk, onveranderlijk zijn".
Darboy schreef een brief aan de Paus waarin hij uiteenzette, dat de
minderheid op de Plechtige Sessie voor de constitutie zou stemmen op
voorwaarde dat in kapittel 3 de toegevoegde formuul over de machtsvolheid van de paus zou geschrapt worden, en dat in kapittel 4 de tekst:
„niet echter door instemming van de Kerk" vervangen zou worden door
„steunend op het getuigenis der Kerken" of iets dergelijks. Zowel de
deputatie als de Paus weigerden op die wensen in te gaan. Op 17 juli,
daags voor de Plechtige Sessie, kwam de minderheid samen. Dupanloup
wist allen te overtuigen, dat zij onmogelijk op de Plechtige Sessie tegen

konden stemmen, maar dat zij, aangezien de bisschoppen verlof hadden
gekregen Rome te verlaten, van de Plechtige Sessie weg moesten blijven. Zij schreven een afscheidsbrief aan de Paus door 55 bisschoppen
ondertekend. De meesten vertrokken nog diezelfde avond uit Rome.
Op de Plechtige Sessie van 18 juli wisselden donder en bliksem af
met de „placet's" van de 535 aanwezige concilievaders; slechts twee
niet-gewaarschuwde leden van de minderheid — stemden tegen, maar
onderwierpen zich dadelijk. Toen keurde de Paus de Constitutie „Pas,tor Aeternus" plechtig goed, en een ontzaglijk gejuich steeg op in de
Sint-Pietersbasiliek.
Naspel en Slotoordeel
Daags na de Plechtige Sessie van het concilie, op 19 juli, brak de
Frans-Duitse oorlog uit, die Napoleon III noodzaakte zijn troepen uit
Rome terug te trekken. Daarop vielen de Piëmontezen de pauselijke
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staten aan en rukten op 20 september zegevierend Rome binnen. Van
nu af aan was de paus „de gevangene van het Vaticaan". Hij kon wel
niet anders dan op 20 oktober het concilie sine die opschorten.
Overal werden de terugkerende bisschoppen met luid gejubel door
clerus en gelovigen onthaald. Maar wat zouden de bisschoppen van de
minderheid doen, die voor de slotsessie verbitterd uit Rome vertrokken
waren. De Franse bisschoppen onderwierpen zich zodra het contact
met Rome na de Frans-Duitse oorlog hersteld was. In het Duitse taalgebied hadden vele bisschoppen een harde strijd te voeren. Een eerste
herderlijk schrijven van het Duitse episcopaat over het concilie werd
door vijf bisschoppen niet ondertekend. Hefele vooral had het zwaar:
toen hij merkte dat de hele Kerk het dogma aannam, onderwierp hij
zich op 10 april 1871. In Oostenrijk-Hongarije dreigde een ogenblik
een schisma, maar Rauscher bezwoer dit gevaar door reeds op 8 augustus de decreten van het concilie te publiceren. Van de Hongaarse bisschoppen, die allen tegen hadden gestemd, onderwierp zich als allerlaatste Strossmayer op 26 december 1872.
Vele Duitse intellectuelen wilden echter hun bisschoppen niet volgen.
Döllinger weigerde zich te onderwerpen en werd geëxcommuniceerd.
Zijn volgelingen richtten toen, tegen zijn zin trouwens, de Oud -katho
lieke Kerken op, die in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en TsjechoSlowakije nog steeds bestaan. Nadat de jansenistische bisschop van
Deventer, geldig, ofschoon onwettig, Reinkens bisschop had gewijd,
beschikten ze zelfs over geldig gewijde bisschoppen en priesters. Hun
aantal bedraagt voor het ogenblik nog een 100.000 zielen.
Welk is ons slotoordeel over het Eerste Vaticaans Concilie? Men
kan dit concilie een mislukking noemen omdat slechts 5 van de voorziene 75 ontwerpen op een Plechtige Sessie werden gedefinieerd. Anr
derzijds heeft dit concilie diep in het leven der Kerk ingegrepen. Na
1870 hebben de pausen, de Romeinse congregaties en de opstellers van
het nieuw kerkelijk wetboek dankbaar gebruik gemaakt van het gepres,teerde werk en de geuite wensen. De constitutie „Over het Geloof"
heeft op de leer betreffende de verhouding van geloof en rede een
diepgaande invloed uitgeoefend, terwijl het definiëren van het pauselijk
primaat en van de pauselijke onfeilbaarheid in onze snel evoluerende en
reagerende tijd de paus het nodige prestige heeft geschonken, om dadelijk in brandende kwesties namens de hele Kerk stelling te nemen.

Spanningen
binnen het Concilie II
J. KERKHOFS S.J.

IT gesprekken met niet-katholieke christenen en uit publikaties
van zelfs de meest „katholiciserende" protestanten blijkt met
U
hoeveel gemengde gevoelens zij het Concilie tegemoet zien. Hun oprechte sympathie voor het herderlijk optreden en de evangelische eenvoud van Paus Joannes XXIII bevrijdt hen toch niet van de historisch
diep ingegroeide huiver voor de katholieke Kerk als machtsinstelling.
Overal klinkt naast de belangstelling voor het opzet van een nieuw
Concilie ook de vrees door dat dit tenslotte toch niet oecumenisch zal
zijn, doch strak Romeins, ten hoogste Latijns, niet eens werkelijk Europees en zeker niet universeel. Hans Asmussen drukt het zo uit: „De
gevaren die ontstaan wanneer men in de Kerk de christelijke zelfstang
digheid met de democratische vrijheid verwisselt, zijn ook voor mij
duidelijk. Uit het verkeerd verstaan van de vrijheid in mijn eigen Kerk
ervaar ik zulks elke dag. Het is me echter niet duidelijk of de katholieken er zich wel van bewust zijn dat elk over-beklemtonen van de centralisering ons verkeerd begrijpen van de vrijheid rechtvaardigt ... .
Hoe kan het toch gekomen zijn dat het Vatikaan in evangelische kringen de roep heeft de eigenheid te verstikken?" 1 ) . Dezelfde toon horen
we in een Herderlijk Schrijven van de generale Synode der Neder-

landse Hervormde Kerk betreffende de Rooms-Katholieke Kerk ( 1950) ,

dat overigens op vele plaatsen een merkwaardig begrip vertoont voor
de katholieke problematiek. Over de intolerantie en het machtsstreven
der R.K. Kerk wordt daar o.m. gezegd: „Nog steeds is er een opvallend
onderscheid in geestelijke vrijheid tussen die landen waar de R.K. Kerk
de overhand heeft en die waar de Reformatie krachtig heeft gewerkt.
Wel heerst er in een enkel echt R.K. land volkomen geestelijke vrijheid
( Ierland, Brazilië) , maar daartegenover staan veel meer voorbeelden
van het tegendeel (Spanje, Italië, Spaans sprekend Amerika) . En overal
werkt de R.K. Kerk met velerlei middelen de vrijheid tegen van wie met
haar breken wil. Gezien deze praktijk en het beginsel dat daarin tot
openbaring komt, gezien ook de verschillende pauselijke uitspraken, is
er reden genoeg om de R.K. Kerk te beschouwen als een voortdurende
1)

Asmussen-Grosche, Brauchen wir eiven Papst?, Keulen, 1957, pp. 35-36.
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bedreiging voor de geestelijke vrijheid" ) . Het gevaar van de regionale
eenzijdigheid der romanitas binnen de universele Kerk schrikt ook de
orthodoxen af, die wellicht meer bevreesd zijn voor de Roomse Paus en
de Italiaanse Curie dan voor de Paus als hoofd der Kerk. Zij klagen
erover dat Rome het episcopaat heeft onderdrukt en al te dikwijls macht
heeft aangewend waar liefde nodig was ,) .
De ervaringen van vele vorige Concilies, het Vaticanum I inbegrepen, de liturgische verstarring tot het begin dezer eeuw, bepaalde ty
pisch Latijnse kerkrechtelijke regelingen als de ingewikkelde excommunicatie-wetgeving, de uiterst beperkte bewegingsvrijheid der bisschoppen enz. moeten ons, katholieken, nederig doen erkennen dat deze vrees
niet zonder een ernstige aanleiding is ontstaan en dat sommige onzer
gedragingen andere christenen ergernis geven. In dit perspectief blijft
ook het komende Vaticanum II een waagstuk. Zal de verscheidenheid
in de eenheid op evenwichtige wijze tot uiting kunnen komen, zoals
Joannes XXIII het uitdrukkelijk bedoelde, of zal het eenzijdig kerkben
grip van bepaalde pressiegroepen het gezonde, veelvormige kerkelijk leven en denken in zijn ontwikkeling remmen? Het is natuurlijk
voorbarig op deze centrale vraag reeds vóór het Concilie begonnen is
een antwoord te willen geven. Nochtans kan de studie van de samenstelling der voorbereidende commissies enige aanduidingen geven, posir
tieve beloften onderstrepen en waarschuwen voor mogelijke afwijkingen.
Omvangrijke opdracht eist uitgebreide voorbereiding
In tegenstelling tot het komende Vaticanum II was het aantal deel.nemers aan de vroegere Concilies meestal erg beperkt. In Trente zijn er
nooit meer dan 237 deelnemers geweest; aan het eerste Vatikaans Concilie namen 774 Concilievaders deel van de 1056 die uitgenodigd waren.
Voor het Vaticanum II zullen ongeveer 2816 deelnemers uitgenodigd
worden 4 ) , waardoor bijna onoplosbare organisatorische problemen
worden gesteld. Daarenboven bedoelden de meeste Concilies een discir
plinair of dogmatisch antwoord te geven op heersende theologische
moeilijkheden; het Vaticanum II daarentegen wil het gehele probleem
van de aanwezigheid der Kerk in de huidige wereld onderzoeken. Nooit
heeft een Concilie zulk een ingewikkelde en omvangrijke opdracht gehad. De goede werking van het Vaticanum II zal dus in hoge mate
afhangen van de degelijkheid der voorbereiding. Met het oog daarop
2) o.c. pp. 66-67.
3) Cfr. P. Fransen, Is met ons, katholieken, een oecumenisch gesprek mogelijk? in
Streven, februari 1960, pp. 439~448.
4 ) J. Kerkhofs S.J., Spanningen binnen het Concilie in Streven, april 1960, pp.
601-604.
39
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besliste Joannes XXIII door het motu proprio Superno Dei nutu van
Pinksteren 1960 tot de oprichting van een aantal commissies en secretariaten. In deze werkgemeenschappen onderzoeken specialisten de
duizenden documenten met wensen en voorstellen, die door de bisschoppen, de katholieke universiteiten en de theologische faculteiten
van geheel de wereld naar Rome zijn gezonden. Gezien het schiftingsr
werk dat in deze commissies gedaan wordt, kan men hun betekenis
moeilijk overschatten. De goede afloop immers van het gehele Concilie
zal grotendeels afhangen van wat in deze commissies gebeurt. En hun
werking wordt door hun samenstelling bepaald.
Naar de benaming onderscheidt men 12 commissies en 3 secretariaten. In feite zijn er drie soorten commissies: vooreerst de centrale commissie, die de belangrijkste is en de meeste leden telt, vervolgens 10
gespecialiseerde commissies (voor theologie, bisschoppen en diocesen,
tucht van clerus en volk, religieuzen, sacramenten, liturgie, studies en
seminaries, Oosterse Kerken, missies, lekenapostolaat) , tenslotte de
commissie voor het ceremonieel. Ook de drie secretariaten verschillen
onderling in betekenis: het belangrijkste is dat voor de eenheid der
christenen; daarnaast heeft men een secretariaat voor de pers en de
moderne grootmachten en tenslotte een administratief secretariaat. Elke
commissie (ook elk secretariaat) heeft een voorzitter en een secretaris;
tot elke commissie behoren twee categorieën van deelnemers, nl. de
leden en de consultoren. De leden zullen normaal aan alle besprekingen
van de commissies deelnemen en alle documenten bestuderen. De consultoren zullen niet noodzakelijk al deze vergaderingen bijwonen; meestal wordt hun om schriftelijk advies gevraagd over alle problemen die
aan de commissie gesteld worden. Dit onderscheid is van betekenis: in
sommige commissies, meestal de voornaamste, zijn de Italianen juist
onder de leden zeer sterk vertegenwoordigd, zoals verder zal blijken.
Daarenboven worden achteraf nog een aantal raadgevers (consiliarii)
aan de commissies toegevoegd als specialisten voor bijzondere vraag.stukken 5 ) . Laten we dan eerst de samenstelling van het geheel der
5 ) De commissie voor het ceremonieel en het administratief secretariaat tellen voor..
lopig slechts leden. De namen van al de deelnemers aan de voorbereidende arbeid van
het Concilie zijn gepubliceerd in een brochure, uitgegeven door het secretariaat van de
Centrale commissie onder de titel: Pontificie
icie commissioni preparatorie del Concilio
Ecumenico Vaticano H. Hier worden alle benoemingen tot begin 1961 aangegeven.
Wij gebruiken in de hiernavolgende berekeningen alleen deze lijst, zonder rekening te
houden met de weinig talrijke benoemingen die achteraf nog gedaan zijn en de feitelijke
verhoudingen niet wijzigen, zo b.v. de vervanging van de overleden Kardinaal Wendel
(München) door Kardinaal Doepfner (Berlijn). De Informatieons catholiques internationales (Parijs) hebben in een speciaal nummer over het Concilie, met nieuwjaar
1961, reeds een eerste (onvolledig) overzicht van de verhoudingen in de commissies
gegeven.
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commissies en secretariaten onderzoeken, vervolgens elk der werkgroepen afzonderlijk.
Algemene samenstelling der voorbereidende organen
Daar de commissie voor het ceremonieel, op de Franse voorzitter
Kardinaal Tisserant na, geheel uit Italianen (5) bestaat en het admir
nistratie j secretariaat onder voorzitterschap van de Italiaanse Kardinaal di Jorio eveneens uitsluitend Italianen telt (4 geestelijken en 7
leken) , laten we deze secties verder bij onze berekeningen buiten be~
schouwing. Het baart wel enige verwondering dat uitsluitend Italianen
behoren tot deze werkgroepen, die toch voor de coördinering van de
gehele prae-conciliaire bedrijvigheid een niet onbelangrijke taak vervullen. De overblijvende 11 commissies en 2 secretariaten bevatten 681
personen. Verdeeld per continent leidt dit tot 69% voor Europa (472),
16,5% voor Noord-Amerika (65) en Latijns Amerika (49) samen, 4
voor Afrika (28) en 9 % voor Azië (67) . Met 22 % der deelnemers is
Italië (152) beter vertegenwoordigd dan Noord-Amerika, Latijns Ame~
rika en Afrika samen.
In de Europese groep heeft Italië bijna één derde der deelnemers
(32%). De verdere spreiding per nationaliteit verloopt als volgt: Frankrijk 14,5%, Duitsland 11,5%, Spanje 9%, België 7,5%, Nederland 4%,
Groot-Brittannië en Oostenrijk ieder 3 %, Ierland en Zwitserland ieder
2 % . Uit Polen komt 2 % en uit de overige landen achter het ijzeren
gordijn 4%; de meesten dezer laatsten zijn Joegoslaven en bijna allen
zijn emigranten. De zuidelijke groep landen (Italië, Spanje, Portugal)
met 42,5 % der deelnemers houdt de meer noordelijke groep (Frankrijk,
Duitsland, België, Nederland, Groot-Brittannië, Oostenrijk en Zwitserland) met 46 % deelnemers bijna in evenwicht 6
Een belangrijk element waarmee men dient rekening te houden is de
aanwezigheid der verschillende kerkelijke groepen in de commissies.
Op 681 deelnemers zijn er 264 residentiële en titulaire bisschoppen 7
165 diocesane priesters, 247 priesters-religieuzen (en met de bisschoppen-religieuzen 295) , 2 priesters, leden van een seculier instituut,
2 broeders-religieuzen en tenslotte één enkele leek, Prof. Vito, rector
magnificus van de H. Hart-Universiteit te Milaan en naar het schijnt
ook lid van een seculier instituut.
) .

) ,

6) H. Küng, Konzil und Wiedervereinigung. Herder, 1960, p. 189 wijst op de gevaren van deze tegenstelling.
7) De Paus, die voorzitter is van de centrale commissie en tot geen enkele binnenkerkelijke groep behoort, wordt in onze statistieken niet meegerekend.
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Aangezien de zittingen der commissies te Rome plaats hebben, is het
voor de feitelijke invloed op het werk in de commissies niet zonder
betekenis te constateren dat in totaal, enkele vergissingen niet uitgesloten, 266 deelnemers, waaronder 103 Italianen hun normale werkkring in
Rome hebben, als lid van een Romeinse Congregatie of als professor
aan een der vele theologische faculteiten. Nog andere aspecten in de
globale samenstelling der commissies trekken de aandacht. Daar de
praktische pastorale voorstellen zowel aan de ervaringen van het bestuur als aan de theologische leer moeten getoetst worden, heeft de
Paus naast bisschoppen en zielzorgers ook een groot aantal professoren
opgenomen in de commissies. Ongeveer 183 deelnemers zijn rectoren of
professoren van theologische faculteiten en seminaries. Vanzelf sprekend komen de talrijkste afvaardigingen uit de belangrijke faculteiten die
te Rome zelf gevestigd zijn: de Gregoriana-universiteit is vertegenwoor
digd met 17 professoren (waaronder 4 Italianen) , de universiteit van
Lateranen eveneens met 17 professoren (waaronder 13 Italianen) , het
Angelicum der P.P. Dominicanen met 9 professoren, enz. De twee
grootste niet-Romeinse groepen professoren komen uit de Catholic
University of America (nl. 7) en uit de Katholieke Universiteit van
Leuven (6 professoren) .
Samenstelling der verschillende commissies
Tegen deze algemene achtergrond verdienen nu de afzonderlijke
commissies een korte beschrijving. Zij zijn meestal zo samengesteld,
dat zij ook specialisten uit de eigen domeinen der andere commissies
onder hun deelnemers tellen. Zo zal het noodzakelijke onderlinge contact niet ontbreken.
De centrale commissie telt onder haar leden uitsluitend kardinalen en
bisschoppen (uit 59 verschillende landen) en de algemene oversten van
de Orden der Benedictijnen, Dominicanen, Franciscanen en Jezuïeten.
Alle kardinalen-voorzitters der 11 overige commissies en de voorzitters
der 3 secretariaten zijn lid van deze centrale commissie. Van deze 11
commissie-voorzitters zijn 9 Italianen; onder de 12 secretarissen daarentegen en dit is belangrijk zijn slechts 3 Italianen. Aan de zeer
ruime internationale samenstelling van de groep leden van de centrale
commissie beantwoordt echter een zeer Italiaans karakter van de groep
der consultoren. Op 27 consultoren zijn er immers 19 Italianen en ook
de secretaris is een Italiaan. Haast allen zijn zij secretaris of lid van een
Romeinse Congregatie. Deze hoge verhouding Italianen onder de consultoren is zeker niet toevallig en men mag eerlijk verhopen dat aan,-
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vullende benoemingen hier de katholiciteit beter tot uitdrukking zullen
doen komen. De centrale commissie is immers de belangrijkste commissie; zij heeft tot taak te zorgen voor de coördinering en de algemene
supervisie van geheel de voorbereidende arbeid van het Concilie.
Door haar betekenis en ook door het aantal deelnemers volgt dan de
theologische commissie onder voorzitterschap van Kardinaal Ottaviani
en met de Nederlander P. Tromp S.J. als secretaris. Zij telt in totaal
61 personen, waarvan bijna de helft (28) uit de landen die bekend staan
om hun creativiteit in de dogmatische theologie: Frankrijk, Duitsland,
België, Nederland en Zwitserland. Onder hen vindt men o.m. de drie
Leuvense professoren, Mgrs. Cerfaux, Philips en Janssens. Dat de
paters H. de Lubac S.J. en Y. Congar O.P. tot consultoren benoemd
werden, getuigt van de waardering die zij blijven genieten, niettegenstaande de moeilijkheden welke zij enkele jaren geleden na Humani
Generis hebben ondervonden. Het ontbreken van een der grootste
moderne theologen, Karl Rahner uit Innsbruck, valt des te meer op.
Het is een algemene wens dat deze commissie geen nieuwe dogma's zou
formuleren, zeker niet in de mariologie (dit zou de protestanten geheel
doen twijfelen aan de goede wil der katholieken) , doch dat zij voor de
theologische fundering zou zorgen van de talrijke maatregelen die de
andere commissies zullen voorstellen. Als zodanig beantwoordt zij aan
de activiteit van het H. Officie.
Natuurlijk vormen de bisschoppen de meerderheid (30 op 42 deelnemers) in de commissie voor btssclioppen en bestuur der diocesen. Zij
zullen vooral het probleem onderzoeken van de verhouding tussen de
Paus en de bisschoppen, waarvan de oplossing ten grondslag ligt aan
een mogelijke decentralisatie in de Kerk. Tegelijk zullen zij middelen
moeten vinden om de samenwerking tussen de diocesen die één natuur-lijk sociologisch geheel vormen te bevorderen. Wellicht zullen zij voorstellen indienen om ook het kerkelijk recht in dit perspectief aan te passen en om internationaal opgebouwde kerkelijke structuren in het leven
te roepen, die als de vroegere patriarchaten een intermediaire rol tussen
de bisdommen en Rome zullen vervullen. Algemene, voor de hele Kerk
geldende kader-wetten zouden dan in de onderscheiden super-kerkprovincies aan de concrete omstandigheden kunnen aangepast en in
particuliere wetgevingen uitgewerkt worden. De behandeling van de
sacramentaliteit van het episcopaat, waarover de theologische richtingen
in de Kerk verdeeld zijn, schijnt men bewust te willen uitsluiten. Wel
blijkt uit de samenstelling der commissie dat de zielzorgproblemen, die
uit de internationale migraties ontstaan zijn, een bijzonder programmapunt van de besprekingen zullen vormen. De aanwezigheid van kanunr
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nik Boulard, Frans specialist in pastoraalsociologie, bewijst tenslotte
dat deze commissie in nauw contact wil blijven met de feitelijke toestan
den der diocesen, zoals wetenschappelijke studies deze openbaren.
In de commissie voor de kerkelijke tucht van clerus en volk, waaraan
in de Romeinse Curie de Congregatie van het Concilie beantwoordt,
valt op dat bijna 40% der deelnemers Italianen zijn. Men hoeft hieruit
echter niet te besluiten dat de zeer betwiste decreten van de laatste
Romeinse synode algemeen kerkelijke wet zullen worden, want dit zou
hoegenaamd niet stroken met de inzichten van de Bisschop van Rome
zelf. Onder de uiteenlopende opdrachten van deze commissie valt o.m.
de verruiming van de biechtjurisdictie, aangepast aan de behoeften van
het internationale leven.
De commissie voor de sacramenten zal ongetwijfeld een aantal hervormingen in het huwelijksrecht voorstellen (b.v. de afschaffing van
feitelijk in onbruik geraakte huwelijksbeletselen) . Zij zal onderzoeken
of de faculteiten inzake het toedienen van het vormsel ruimer kunnen
worden meegedeeld, zelfs aan pastoors, zodat enerzijds de kinderen
ook in de Latijnse Kerk dit sacrament eerder zullen ontvangen dan
veelal gewoonte is en anderzijds de bisschoppen hun kostbare tijd bij
voorkeur aan de geestelijken en aan het onderricht der volwassenen
kunnen besteden. Wellicht zal hier ook de wederinvoering van de dia-.
conaatsfunctie in een beslissende fase treden en zal aldus voor landen
met priestertekort bij afwezigheid van de pastoor ten minste een gewijde
persoon de liturgische, daartoe aangepaste plechtigheden kunnen leiden
op zon- en feestdagen.
De commissie voor de religieuzen had men wellicht in aansluiting bij
de congressen van de drie staten van volmaaktheid beter commissie van
de staten van volmaaktheid genoemd. Zij is natuurlijk bijna uitsluitend
uit religieuzen samengesteld. Ook twee priesters, leden van het Spaanse
seculiere instituut „Opus Dei" maken er deel van uit. Vooral de problemen opgeworpen door de onderlinge samenwerking der religieuzen
en door de exemptie der staten van volmaaktheid zullen hier onderzocht worden. Van de 49 vertegenwoordigers van deze commissie behoren er 26 tot exempte orden.
De belangrijke commissie voor de studies en de seminaries, waaronder de vraagstukken omtrent de opleiding van de clerus ressorteren, is
weer zeer handig samengesteld. Van de 60 deelnemers zijn er 23 Italir
anen en slechts 18 komen uit de boven reeds vermelde vergelijkingsgroep van 5 landen; op 34 eigenlijke leden zijn er 17 Italianen tegenover 9 van voornoemde groep. De aanpassing der studies aan de eisen
van deze tijd, o.m. op sociaal gebied, de dringende behoefte in vele
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landen aan een minder wereldvreemde opleiding, het hervormen der
klein-seminaries en alle problemen omtrent een minder klerikale vor
ming der clerici zullen hier ter sprake komen.
Vanzelfsprekend hoort de meerderheid van de commissie voor Oosterse Kerken tot een niet-Latijnse ritus, nl. 36 vertegenwoordigers op 54.
Daarbuiten heeft men nog minstens 22 vertegenwoordigers dezer nietLatijnse riten in andere commissies, zodat ongeveer 10% van het totaal
der commissie-leden en -consultoren de belangen van de Oosterse Kerken vertegenwoordigt, indien men ook de Latijnse specialisten van het
Oosten meerekent. Gezien het geringe aantal gelovigen dezer Kerken
is dit procent een treffend bewijs van de eerlijke bezorgdheid van Paus
Joannes XXIII om ook het Oosten ruime medezeggingsschap te verlenen. Vermelden wij ook de aanwezigheid van 7 Belgische specialisten
in deze commissie.
De commissie voor de missies, niet meer „de Propaganda Fide" genoemd, heeft als voorzitter de Armeniër Kardinaal Agagianian en als
secretaris Mgr. D. Mathew, hoofdaalmoezenier van het Britse leger en
specialist in Afrikaanse kerkelijke aangelegenheden. Al geven Frankrijk, België, Nederland en Ierland samen meer dan 70% der missionarissen aan de Kerk, toch behoort slechts één vierde der vertegenwoordigers van de commissie tot deze groep landen. Het belangrijke LatijnsAmerika, ofschoon meestal niet behorend tot de gebieden der Propar
ganda, maar in vele opzichten missie-gebied, heeft slechts één vertegenwoordiger op de 48. Vijf van de deelnemers zijn van geboorte Afrikanen of Aziaten. Gezien de onmogelijkheid van elke katholieke activir
teit in China en de grote moeilijkheden die de Kerk ondervindt in de
meeste andere gebieden van Azië en grote delen van Afrika, zal deze
commissie ingrijpende maatregelen moeten voorstellen, wil zij er toe
bijdragen dat de Kerk bij de eerste fase van ontwikkeling der jonge
volkeren werkelijk aanwezig zal zijn. Deze taak is een der meest delir
cate die aan het gehele Concilie gesteld worden, daar het voor de gehele
wereld duidelijk moet worden dat christelijke wereld en blanke wereld
niet identiek zijn.
Resten nog twee commissies die wellicht meer dan andere de leken
onmiddellijk aanbelangen. Vooreerst de commissie voor liturgie. Ook
zij is zeer judicieus samengesteld: uit de boven vermelde groep van
5 landen, nu met Oostenrijk erbij, komen er 6 leden op een totaal van
22 ( tegenover 8 Italianen) . Van de consul toren daarentegen horen er
18 tot bedoelde zes landen (tegenover slechts 4 Italianen) . Zowel de
voorzitter als de secretaris zijn Italianen. Onder de vertegenwoordigers
bevinden zich grote namen als Dom Capelle, jungmann, Botte, Martin
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mort van het Franse Centre de Pastorale liturgique, Wagner, secretaris
van de Duitse liturgische commissie en directeur van het Liturgisches
Institut te Trier, Hofinger, specialist in liturgie voor de missies (catechetisch centrum van Manila) en vele anderen, voorstanders van ingrijpende hervormingen als de volkstaal, de aanpassing van het brevier.gebed, enz. Ook in de commissie voor het lekenapostolaat vormen de
Italianen veruit de grootste groep onder de leden (nl. 11 op 31) , terwijl
zij slechts 3 afgevaardigden tellen op 19 consultoren. Dat geen enkele
leek is opgenomen wekt verwondering. Normaal zou men in deze commissie toch een groep leken, waaronder ook enkele vrouwen, mogen
verwacht hebben. Voor wie het eerste Europees Congres voor Leken-apostolaat te Kopenhagen heeft bijgewoond (september 1960) en daar
de spanningen tussen de leken en de hiërarchie (waarvan enkele leden
in deze commissie zetelen) heeft ervaren, zou de samenstelling van deze
commissie zorgen kunnen wekken. Nochtans schijnt naast de theologie
van het episcopaat het recht van de leek in de Kerk tot de belangrijkste
thema's van het Concilie te behoren. Figuren als de bisschoppen Larr
rain ( Chili) , Fulton Sheen (New,-York), Hengsbach (Essen) , geestelijken als P. Hirschmann (Frankfurt) , P. Tucci, directeur der Civilta
Cattolica, Caffarel, directeur van L'Anneau dOr, en anderen kunnen
de leken vertrouwen bieden.
Het secretariaat voor pers en andere grootmachten, onder leiding van
een Amerikaan, Mgr. O'Connor, is overwegend Angelsaksisch: 10 der
38 vertegenwoordigers zijn Noord-Amerikanen of Engelsen en één is
Australiër. Het contact met de publieke opinie zal ongetwijfeld op
moderne wijze verzekerd zijn, zoals Paus Joannes XXIII het uitdruk~
kelijk bepaalde in Superno Dei nutu.
Tenslotte komt de grote zorg van de Paus om de toenadering tot de
protestanten te vergemakkelijken tot uiting in de samenstelling van het
secretariaat voor de eenheid der Christenen. De naam zelf is reeds van
betekenis, aangezien het woord „hereniging" door „eenheid" werd
vervangen. Voorzitter is de Duitse bijbelspecialist, Kardinaal Bea, met
als secretaris de Nederlander Mgr. Willebrands. Van de 26 overige
leden en consultoren komen er 21 uit landen waar katholieken en protestanten samen leven, nl. Nederland, Duitsland, Frankrijk, GrootBrittannië, Zwitserland, de U.S.A. en Canada. Daarbij komen nog twee
Belgen, die om hun begrip van de moderne noden bekend staan, Mgr.
De Smedt, bisschop van Brugge en P. Hamer O.P., regens van de
bekende theologische faculteiten van Le Saulchoir (Frankrijk) . De
overigen zijn 2 Italianen en één Sloveen.
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Spanningen
De bondige inventaris van deze groep mensen die een der zwaarste
opdrachten van deze eeuw op zich nemen, bleef uiteraard tot enkele
uiterlijke gegevens en statistische vergelijkingen beperkt. Naast de
aangehaalde nationale en continentale groepsvormingen met de daaruit
voortkomende spanningen zijn er nog dieper liggende mentaliteitsvers
schillen die overal tot uiting zullen komen. Men heeft b.v. de groep van
diegenen die eerst en vooral denken aan verweer tegen het communisme en heel het gewicht van het Concilie op dat punt willen leggen, en
men heeft de groep van hen bij wie het vooral gaat om de moedige
loutering der eigen Kerk tot grotere christelijke authenticiteit en daardoor tot grotere openheid, eerst voor de gescheiden christelijke broer
ders, dan voor alle godgelovigen der andere godsdiensten en voor elke
mens van goede wil, waar hij zich ook mag bevinden. Dieper nog wel.licht liggen de spanningen tussen de behoudsgezinden en de progres
sieven, tussen de theologisch speculatief ingestelde geesten en de mensen die zich vooral om onmiddellijke pastorale efficiency bezorgd maken.
De diepste spanning is echter die tussen de menselijke beperktheid,
eigen aan een Kerk van mensen en van zondaren, en de krachtige aanwezigheid van de H. Geest. Als deze twee niet op de juiste wijze op
elkaar afgestemd worden, dan kunnen al de boven aangeduide tegenstellingen een onoverkomelijke hindernis vormen. Door de eerlijke
luisterbereidheid der leden van het Concilie en door het grote gebed
van het Mystieke Lichaam van Christus kunnen zij echter tot rijke

vruchtbaarheid gedijen.

Eindhovens
onstuimige groei I
Tot 1945
S. H. A. M. ZOETMULDER

EN Frans schrijver van voor de tweede wereldoorlog heeft bij het
te boek stellen van zijn reisindrukken in Azië opgemerkt: een stad
is als een vrouw; je raadt onmiddellijk wie en wat zij is of je begrijpt
haar nooit.
Is deze typisch Franse constatering van Francis de Croisset ook op
een stad als Eindhoven van toepassing? Wie haar nadert uit het noorden ontwaart amper de resten van landelijkheid langs de oude Boschdijk, maar stuit bij wat hij als het begin van de binnenstad waant op de
grauwheid van laat-negentiende eeuwse arbeiderswoningen en kleine
zaakjes, waaraan geen lang leven meer beschoren lijkt. Daarbovenuit
treffen hem de horizontale contouren van een deel van het machtige
complex der Philips-fabrieken en de reiziger is dan misschien geneigd
het één als behorende bij het ander te beschouwen ten onrechte
overigens. Voor wie uit het zuiden naar de Lichtstad zoals Eindho'venaren hun gemeente graag noemen rijdt, is er de vriendelijker
aanblik van een sportpark en villabebouwing, gelijk die ook in andere
steden veelal juist in zuidelijke richting zich ontwikkelde. Nadering van
het oosten uit betekent nog zo lang mogelijk de aanblik houden op het
landelijke met dan plotseling de DAF~fabrieken en het Gymnasium

Augustinianum en daarna wederom de iet of wat dorpelijke bouw van
huizen zonder verdieping. De bezoeker, die door de Acht Zaligheden
van het zuidwesten uit zijn weg zoekt, komt eveneens in een typisch
dorpse voorstad en hetzelfde is in nog sterker mate het geval als men
van de richting Nijmegen binnenrijdt.
Veel karakter vertoont dit alles niet, maar wie verder doordringt in
de sectoren tussen die uitvalswegen, krijgt een andere en meestal ook
een betere indruk. Men zou aan de hand van Francis de Croisset kunnen stellen, dat Eindhoven, lang geleden zelfs zonder coquetterie, het
beauty-complex te raden geeft, dat sommige vrouwen er toe brengt zich
te verjongen naar mate haar jaren dit onwaarschijnlijker maken. Het is
eerlijker deze stad te zien en te tekenen als moeder-de-vrouw, omringd
door haar kinderen eerder: haar pleegkinderen want niet zij heeft
hen het leven geschonken en dat zijn dan de vroegere dorpen Stra~
tum, Gestel, Strijp, Woensel en Tongelre. Wie dit weet verbaast zich
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niet als hij merkt, dat vlot geklede en zich nog vlotter gedragende jongedochters op straat thuis nog portretten van haar grootmoeders hebben hangen met de Brabantse pronkmuts, de poffer, op het strak gescheiden haar en de gouden cardinaal op de machtige boezem.
Eindhoven, Groot-Eindhoven .,
zoals men na 1920 wei zei, is nl.
aanvankelijk heel geleidelijk,
/
,,
maar na de jongste wereldoor~
'
1
\•,,.
log zeer snel van aanblik en
'',,,
ook van karakter veranderd,
\
een boeiend verschijnsel, dat
*(^,._.^,.-----''"'+
\%
geenszins uniek maar hier toch
wel ongemeen
spectaculair
is.
p
9
Intern beschouwd is ook dat
niet nieuw. De kortstondige
) ,`
boom-periode tussen de jaren
1925 en 1930 heeft iets soort~
\
^w

gelijks te zien gegeven maar de
'^
soort was toen anders, omdat
het toenmalige gemeentebestuur 4020
onder de drang der overrompen 75.000 w w ►
lende omstandigheden en met een bescheiden budget toen minder planologisch te werk moest gaan, althans te werk gegaan is, dan nog geen
twintig jaren later.
Nog meer intern had dit verschijnsel een voorganger, waarvan de
binnenstad een eeuw eerder reeds getuigde. Schilderachtige oude hoek

jes, de Woenselse toren, het eeuwenoude Augustijnenklooster Mariën,hage aan de Dommel en het „kasteel" van de Heerlijkheid Eckart daar,gelaten, zoekt men in die Lichtstad vergeefs. Toch zijn die er wel geweest in de tijd, dat nog petroleumlampen van de straatlantaarns hun
schijnsel tegen oude huizengevels wierpen op het patina der eeuwen.
Dat was honderd jaren geleden. Had niet toen de veelal bescheiden
nijverheid in het landelijke marktstadje zich steeds krachtiger ontwikr
keld, Eindhoven zou nog lang de pittoreske aanblik geboden hebben,
die ons treft in plaatsen als Enkhuizen en Elburg, Zierikzee en Zalt^Bommel. Want Eindhoven, thans omrcingeld door de zich in natriumlicht badende rondwegen met rijzige fabrieken, tientallen kerktorens en
hoge flatgebouwen, heeft een bewogen verleden; het is het alleen niet
meer aan te zien. Kerktorens en fabrieksschoorstenen en later ook de
Philips lichttoren hebben lang zijn omtrekken bepaald, maar sinds de
jaren '50 van onze eeuw hebben hoge woon~, werk- en schoolgebouwen
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meer horizontale silhouetten aangebracht, ook in wijken waar men nog
de nederigste werkmansbehuizinkjes uit de vorige eeuw in hun nabijheid kan vinden. Het is nog niet zó lang geleden, dat, om zo te zeggen,
aan de voet van de Philipsfabrieken in Strijp een boerderijtje lag met
waterput en zonder elektrisch licht ... .
Aan die negentiende eeuw van de eerste en zeer geleidelijk verlopende aanzet naar grote industriestad zijn eeuwen voorafgegaan, waarin
Eindhoven uitsluitend beperkt regionale betekenis had, eeuwen van
bescheiden markthandel en huisnijverheid, welke laatste ook beoefening
vond op de dorpen, die met hun ten dele nog agrarische bevolking
veertig jaren geleden geannexeerd werden. De voordelen, die dit tweeslachtig karakter de stad gebracht heeft, komen later ter sprake. Die
stad had geen andere verbinding dan de landwegen, al is het mogelijk,
dat er een hoogst bescheiden scheepvaart op de Dommel geweest is. In
1846 had het stadje van enkele duizenden inwoners (van wie een kwart
tot een vijfde armlastig was) het aangedurfd op eigen kosten een verbindingskanaal met de Zuid-Willemsvaart bij Helmond te graven,
waarmee aan- en afvoer van grondstoffen, fabrikaten en koopwaren,
bouw- en meststoffen verzekerd werd en als gevolg daarvan een snel
merkbare economische opgang.
De Dommel liep oudtijds al door een deel van de stad evenals het
sinds lang overkluisde Genderstroompje en beide voedden de Vest, de
stadsgracht, want Eindhoven is al vroeg tot stad verheven: in 1232
door hertog Hendrik van Brabant; daardoor kreeg het als een der eerste in de rij der oude Brabantse steden benoorden de huidige landsgrenzen stadsrechten. Het had trouwens ter plaatse van de tegenwoor
dige behuizing De Ravensdonck op de hoek van de Vestdijk en de
Tenhagestraat zijn inmiddels gesloopt kasteel; het had een aarden omwalling en drie poorten. Eindhoven vormde toen o.a. met Cranendonck
( thans een buurtschap in de Oost-Brabantse gemeente Maarheeze) een
Heerlijkheid van de graven van Horne, later van het geslacht Egmont.
Door het huwelijk van Anna van Egmont met Willem van Oranje
die de vier Prinsedorpen Woensel, Gestel, Strijp en Stratum aan de
baronie toevoegde kwam het in het bezit van de voorvader van ons
Vorstenhuis. Een der zonen van de Vader des Vaderlands, PhilipsWillem, is zelfs de eerste supervisor van Eindhovens wederopbouw
geweest, nadat hij 20 oktober 1609 toen de stad al elf maal nu eens
in Spaans en dan weer in Staats bezit geweest was zijn plechtige
intocht gedaan had. Het klinkt zeer eigentijds, dat in 's prinsen rigoureuze verordening, uitgevaardigd overigens op aandringen van de
vroedschap, bepalingen te vinden zijn over onteigening en herbouw
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plicht, over rooilijnen en ruilverkaveling en zelfs over welstandseisen.
ook Maarten van Rossum heeft er huisge
Van het oorlogsgeweld
had het landstadje zo veelvuldig en zo zwaar te lijden, dat
houden
in 1486 het restant van de burgerij, enige tientallen inwoners, zelfs
overwogen heeft maar weg te trekken en elders een zo mogelijk beter
beveiligd bestaan te zoeken.
Het zou na 1945 de middenstand zijn, die gedetailleerd de nieuwe aanblik ging bepalen, ook zonder dat hij natuurlijk veel invloed op
de plannen kon uitoefenen. In een ver verleden is dat anders geweest.
In 1419 had de oprichting van vijf ambachtsgilden plaats en hun vijfmannen hebben eeuwen lang met schout en schepenen het bestuur van
het stadje gevormd. Hun taaie energie heeft, slechts bescheiden geholpen door de Vorst of de Heer, Eindhoven er telkens weer bovenop gebracht en ook dat is kenmerkend voor de stad gebleven: wat zij bereikte, heeft zij tot voor kort steeds geheel op eigen kracht verworven.
Vóór de jongste wereldoorlog heeft de landsoverheid haar nooit verwend met bijzondere hulp; eer heeft, met name in de negentiende eeuw,
die (liberale) overheid zich ook aan de Eindhovense nijverheid, opwerkend tegen de geprotegeerde buitenlandse invoer, niet veel gelegen
laten liggen, zodat in een jaarverslag der Kamer van Koophandel en
Fabrieken uit de laatste decennia met bitterheid herinnerd werd aan de
uitspraak van een minister: „Ik zal de nijverheid niet aan een beroerte
laten sterven, maar aan de tering ....". De vrijhandelspolitiek heeft
ook de Eindhovense fabrikanten te zwaarder gedrukt, naarmate in die
tijd de overigens terecht afgekondigde sociale maatregelen hun person
nele kosten verhoogden, zodat niet enkel winterwerkloosheid de bevolking teisterde. Het arbeiderselement leefde echter grotendeels in de
omliggende dorpen, die met de stad een ware leefgemeenschap vormden, zij het territoriaal een knellende, zodat al in 1874 grenswijzigingen
met Woensel (daar lag het station van Eindhoven) en Tongelre nodig
waren. De vermelding van die stationsligging roept de herinnering
wakker aan een taaie strijd van bijna vijftien jaren om de spoorlijn van
Utrecht naar het zuiden niet „rechtstreeks" langs de Zuid.-Willems~
vaart naar het toen veel belangrijker Helmond aan te leggen. De schier
gelijktijdige verbinding in 1863 met België via Valkenswaard en Achel
en Hasselt is mede door gemeentebestuur en Kamer van Koophandel
uitgelokt, want economisch was het stadje minstens zo sterk op België
als op Noord-Nederland georiënteerd, al wachtte het zich wel daarvan
in de rekesten naar Den Haag te gewagen. Weinig minder belangrijk
voor de ontwikkeling als koopstad zijn de in de jaren '90 verwezenlijkte
stoomtramplannen geweest, toen het platteland zich agrarisch volop aan
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het ontwikkelen was. Bovendien zouden die tramlijnen hun voordeel
brengen aan de dorpsjongens, toen in de stad in 1901 de eerste ambachtsschool geopend werd.
Die dorpen van de naaste omtrek boden de fabrieksarbeiders nog
een voordeel, waardoor zij zich in leefgewoonten konden onderscheiden
van hun klassegenoten in de vestingsteden met hun op den duur veel
slechtere woontoestanden. Grotendeels zelf van agrarischen huize boerden zij er een beetje bij, hielden, zoals de regeringsenquête van 1867
ook vermeldt, een varken en verbouwden wat aardappels en groenten,
een bedrijf dat bij de thuiswevers, die de meerderheid van de kleine
zelfstandigen vormden, regel was. Die enquête verraadt voor de leefgewoonten nog een bijzonderheid, welke in de sociale literatuur alleen
ten gunste van Tilburg heet te vallen, waar immers de latere Mgr.
Zwijsen met de fabrikanten een afspraak had volgens welke de jeugd
niet vóór de eerste H. Communie (op elfjarige leeftijd dus) op een
fabriek werd aangenomen. Welnu, in Eindhoven treffen de enquêteurs
op de fabrieken evenmin kinderen aan van wat later de leerplichtige
leeftijd zou heten, hetgeen overigens geenszins betekende, dat zij niet
thuis als hulp van vader even hard meewerkten. Pas tegen het einde
der negentiende eeuw zijn er grote drommen plattelanders naar de stad
en de agglomeratie verhuisd, waarheen zij wel zo veel gezonde opvat'tingen meebrachten, dat zij niet snel tot stadsproletariaat gelijk elders
verworden zijn.
Deze geestelijke structuur heeft de stad een arbeidersbevolking gegeven, die van aanpakken wist, verantwoordelijkheidsgevoel kende en
doorgaans weinig serviel was. Zij vormde de onderste laag van een
bevolking, waarvan zoals in andere steden de tussenlaag bestond uit
een zelfstandige middenstand die ten tijde van de hogergenoemde
regeringsenquête in het zo veel grotere Helmond vrijwel ontbrak
terwijl enquêteurs voorts bevinden, dat althans in de stad de gedwongen winkelnering ontbrak, al kwam die wel bij fabrieksbazen op sommige dorpen voor. De ondernemers leefden niet op grote voet doorgaans; in Tilburg is de villabouw van de fabrikanten veelal eerder
ontstaan dan in Eindhoven, al bewoonden in laatstgenoemde plaats
sommigen hunner wel kapitale herenhuizen en dan meest op korte
afstand van de nog niet zo uitgestrekte fabrieksgebouwen.
De geleidelijke ontwikkeling van de stad na de annexatie van Nieuwjaarsdag 1920 is pas in het toen aanvangende decennium dat schoksgewijze tempo gaan krijgen, dat haar later tot zo'n opvallend verschijnsel zou maken en dat tevens de grote toevloed van allochtonen, inzonr
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derheid van boven de grote rivieren, ging brengen, waardoor zij met
andere leefgewoonten van de bevolking minder specifiek Brabantse
inslag kreeg. Aan de 75 ha grondoppervlak met 6392 ingezetenen van
het oude Eindhoven werd 6230
ha toegevoegd met 39.232 dor•':,
pelingen, die hun gehechtheid
'•
aan hun woonplaats tot de dag J \
van vandaag behouden hebben.
Nuena^
De stad werd meer voorzier
\.
ningsr, ontspanningsmm- en bestuurlijk centrum, want meer

'

• f
_.---2

,.

dan een kwart der huizen be'•
vatte al een winkel of herberg.
De vele buurtcafés op de dor~
7
pen met hun vaste kaart.- en
f'4è
1'.
biljartklanten, hun handboog-:
doelen en hun schuttersgilden.o
kamers handhaafden zich echr
4Q
ter en doen dit tot heden met vrucht. De Brabantse behoefte aan gezamenlijk vertier in een iets groter kring dan die van het eigen gezin
stimuleert dit verschijnsel uiteraard.
Toen die gebiedsuitbreiding een feit geworden was, aanvaard door
alle daarbij verdwijnende gemeenten, betekende dat voor de centrumgemeente de terugkeer binnen de grenzen van haar belastinggebied van
een aantal kapitaalkrachtige verloren gewaande zonen, want in de
beginjaren van de twintigste eeuw had een drietal grootindustriëlen
indrukwekkende villa's laten bouwen vlak over de stadsgrens in de

weilanden om de Lakerloop op het territoir van het vrijwel geheel landelijke Tongelre. Midden in de mobilisatiejaren
die ook de indus~
triëlen ondanks alle moeilijkheden geen windeieren legden
bleek het
belastbaar inkomen in de stad f 2.193.060 te zijn, doch dat van de
„forensen" al f 1.144.200. Vanouds woonden er nogal wat welgestelden in het onmerkbaar in Eindhovens binnenstad overlopende dorp
Stratum („de salon van Eindhoven") en het was deze gemeente, die
het initiatief genomen had tot opstelling van een gemeenschappelijk
uitbreidingsplan, dat intussen weinig effect sorteerde, want als het op
uitvoering aankwam, bleek het hemd (van het dorp) nader dan de rok
(van de agglomeratie) .
Na de Nieuwjaarsdag van 1920, toen de nieuwe burgemeester zijn
bureau van hoofdcommies ter Provinciale griffie geruild had voor het
bescheiden burgemeesterskabinet in het neo-gotieke stadhuis aan de
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Rechtestraat, stond dat gemeentebestuur voor de bijna onoverzienbare
taak, van de lossamenhangende delen ook stedebouwkundig een geheel
te maken. De tijd drong. Immers, de industrie, die zich vrij snel herstelde van de eerste na-oorlogse economische crisis, ontplooide zich
fors zowel in textiel en tabak als in hout en metaal en werd door deze
laatste, de Philipsfabrieken, als het ware onder de voet gelopen in
onstuimigheid van groei en met een personeelssterkte, die in de duin
zenden liep.
De Eindhovense fabrikanten hadden al lang bij gebrek aan beschik.bare terreinen in de stad op de aangrenzende dorpen op vrij grote
schaal volkswoningbouw laten verrijzen en Strijp kende zelfs het uitgestrekte Philipsdorp met behuizingen, die model mochten heten, en
met de eerste geasfalteerde lanen. Ook na de annexatie bleef het gemeentebestuur, bleven ook de woningbouwverenigingen vasthouden
aan het eengezinshuistype en nog tot aan de Duitse bezetting bestond
van de ruim vijfentwintigduizend woningen goed 2% uit bovenhuizen,
waaronder dan nog die boven talrijke winkels. De gemeente telde veertig jaren geleden iets meer dan gemiddeld zevenhonderd inwoners per
km2 grondgebied; thans is dat omstreeks 2500. Er ontstond, vooral ook
door de immigratie want het Philipsbedrijf ging op grote schaal
elders in den lande werkkrachten werven , een gemeente van vele
jonge gezinnen en nooit nadien is het gemiddelde van 35,2 geboorten
per duizend inwoners van de jaren 1920~1924 meer gehaald. Het geboortenoverschot was toen 1234, maar het liep verrassend snel op en
was in de crisisperiode 1930 1934 al 2172, behaalde in de jaren na de
bevrijding het recordcijfer van 2878 en was in 1960 toch nog 2650 of
15,8 per duizend inwoners. Die grote vruchtbaarheid van de Eindhor
vense gezinnen met de immigratie bracht aan het begin van de jaren
'30 het zielental op 94.948 doch het jaar daarop veroorzaakte de ber
nauwende werkloosheid een opmerkelijke teruggang tot 93.234.
Sociologisch had dit trieste verschijnsel een belangwekkende achtergrond. In de jaren van grote welvaart, van grote dividenden en grote
gratificaties en snelle promoties demonstreerden vooral de middengroei
pen de neiging tot niet alleen opvoeren van de consumptieve uitgaven
maar ook tot het onderschatten van vaste lasten in de budgetdruk.
Salarisverhogingen resulteerden bij te velen in een telefoontje naar de
verhuizer, want men meende zich dan wel een huis op een betere stand
en met een hogere huur te kunnen veroorloven. Ofschoon voor de ver~
vullers van mediale functies in de bedrijven de sociale voorzieningen
nog vrijwel nihil waren en zij dus uit eigen inkomen de nodige voorzieningen moesten treffen, werd er vlot geleefd en wel per maand; taxi,
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chauffeurs hadden in de laatste week van de maand maar weinig ritten
en bij de middenstand werd een bepaalde wijk met een zekere bittere
scherts het Credietpark genoemd. Gespaard werd er wel, maar toch
niet in die mate aangenomen dat dit mogelijk zou zijn geweest —
dat men het bij opdrogen van de bron van inkomsten nog een redelijke
tijd zou kunnen uitzingen. Velen van de duizenden werklozen op
het dieptepunt in 1933 maakten zij meer dan 40% van de gehele bevolking uit, al bleef dit percentage beneden het rijksgemiddelde van 47,5
zochten hun heil elders, onder de weekloners vooral de Drenthse
immigranten, die in het begin hun weelde niet op konden, maar ook de
per maand gesalarieerden. Gehele straten kwamen leeg te staan en
drukten niet onaanzienlijk de huurprijzen van de nog bewoonde huizen.
Pas in 1933 kwam de bevolking weer boven het aantal van drie jaren
tevoren uit en wel met een totaal van 96.866. De ontslagen, die bij de
grootste werkgever, het Philipsbedrijf, in de duizenden tegelijk gelopen
hadden, waardoor er de sterkte van 22.500 tot 11.650 verminderd was,
kregen voor de overblijvenden nog een gevoelig gevolg door een tijdelijke salarisvermindering van 10%. De eindelijk afkomende devaluatie
van de gulden in het najaar van 1936 bracht langzaamaan wat soelaas;
de opengevallen arbeidsplaatsen in het arbeidsproces werden weer gevuld en uit Drenthe ontstond een nieuwe trek naar Eindhoven.
Hoe zag dat Eindhoven er intussen uit?
Kort gezegd: uit zijn krachten gegroeid. Het patroon van de gemeente wordt in die tijd graag vergeleken met een spin in haar web. De
spin is de binnenstad en van daar uit lopen de draden van de verbindingswegen met de agglomeratie. In de sectoren daartussen blijft het
lange jaren woest en ledig met akkertjes, rommelige open terreinen,

waar de jeugd overigens heerlijk op kon spelen, terwijl grondspeculan^ten en het Gemeentelijk Grondbedrijf bezig zijn zo veel mogelijk percelen in handen te krijgen. Particulieren verdienen schatten met grondspeculatie, met aanbieden van bouwterrein aan de gigantisch groeiende
Philipsfabrieken. In Gestel is het meer de bouw van middenstandswoningen, voor het eerst vele met platte daken en afzonderlijke bovenhuizen, die er toepassing vindt bij een bouwmaatschappij van elders.
Tussen dat kwartier en de binnenstad ligt daar dan het woonwagenkamp. Verderop zijn noodwoningen gebouwd (waar 10 november 1934
de honderdduizendste Eindhovenaar zal geboren worden) langs de
Dommelvallei, die dit onderdeel van Stratum scheidt en waarlangs het
gemeentebestuur een riant plantsoen op de oevers van het kronkelende
riviertje aanlegt, aansluitend op het tweede villapark, de Elzent. Het
eerste Villapark breidt zich snel uit in de richting van de plas, die zijn
40
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ontstaan en zijn naam dankt aan de graafmachine (de Ijzeren Man)
voor de spoorlijn naar Weert; daarbij verrijst dan tot veler verbazing
het gemeentelijk abattoir. In de jaren '30 volgt de aanleg in die plas van
een zwembad, als de inrichting in de Dommel tussen Gestel en Stratum
al lang even weinig ruimte als hygiënisch zwemwater biedt, sinds het
nieuwe St.--josephziekenhuis aan de Aalsterweg zijn afvalwater via een
riool bovenstrooms op de rivier loost. Ook in Tongelre met zijn Villapark ontstaat een uitgestrekte arbeiderswoningbouw, evenzo in Woen
sel en, in mindere mate, in Strijp, dat lang tuindersdorp blijft; met Stra~
tum geeft Woensel de grootste bouwbedrijvigheid te zien. Wonderlijk
genoeg treft men in deze beide onderdelen tegenwoordig ook de (niet
grote) probleemwijken met maatschappelijk minder aangepasten aan.
Dat Woensel was met zijn 15.761 inwoners op 2885 ha waarvan
veel boerenland bij de samenvoeging de grootste gemeente. Het
kreeg gehele nieuwe arbeidersbuurten, waaronder een aantal met zeer
kleine huisjes, en het groeide en groeide voornamelijk in noordelijke
richting met een uitgestrekte lintbebouwing langs de Boschdijk waarlangs zich, omgeven door grote eigen terreinen, ook het Rijkskrankzinnigengesticht verhief. Als appendix had het dan nog het geheel agrarische kerkdorp Acht met een eigen spoorwegstationnetje maar zonder
een kapper. Van het centrum van Eindhoven werd Woensel geschei
den door de beruchte spooroverweg tussen de Fellenoord en de Demer,
berucht n.l. als verkeersobstakel, gelijk men dat elders ook wel kent,
maar hier nog meer overlast gevend door de noodzaak van het ter
plaatse, dus midden in de stad, rangeren. Er kwamen vier wegen op
uit, die dan weer moesten uitmonden in de Fellenoord, even smal als de
Eindhovense winkelstraat, de Demer, en die een opgehoopt wegverkeer
moesten verwerken, dat nog congestieuzer werd, toen bij de invoering
van de uurdienst door de N.S. de Woenselse overweg in totaal amper
een uur per etmaal open was. Plannen tot verbetering zijn er al gemaakt vrijwel sedert de aanleg van de spoorlijn.
Voor bebouwing was het zich in zuidelijke richting uitstrekkende
Stratum sterk favoriet, vooral bij de gemeentelijke planologen en niet
minder bij gemeentebestuurders, die ter plaatse veel grond hadden
liggen; drie lintbebouwingen langs de Rijksweg naar Aalst in het
begin der jaren '30 door de Rijkswaterstaat tijdig afgeremd en langs
de landelijke wegen naar Heeze en naar Leende bewezen het. Een
bredere opvulling was al verkregen in de richting van de Geldropse.weg, waar overigens enige grote fabrieken gevonden werden. In Stra-tum vlogen als het ware de huizen uit de grond, waarbij Philips zelfs in
zuid.-oostelijke richting doorschoot op Geldrops territoir met een nieur
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we, volledig op de stad georiënteerde woonwijk op wat eens het bosterrein Tivoli was. Stratum was toen en is nog het aantrekkelijkste
gemeentedeel en dat niet zozeer door de grote sportvelden, die het
gemeentebestuur er door de werklozen liet aanleggen, (toen ook het
vliegveld Welschap in werkverschaffing werd uitgevoerd en de stad
haar eigen luchthaven schonk, die voor en na de oorlog in het net van
de K.L.M. is opgenomen geweest) als wel door de onmiddellijke nabijheid van prachtig, ruig natuurschoon aan bossen, heidevelden en vennen aan weerszijden van de oude postweg naar Weert, die thans het
tracé vormt van de autosnelweg. De door de meeste burgers toen moeilijk begrepen gemeentelijke voortvarendheid in de aanleg van zeer
brede straten (waarvan andere stadsdelen verstoken bleven) , die doodliepen in de hei, heeft na de tweede wereldoorlog alsnog haar waarde
bewezen, doordat zij toen uitvalswegen bleken, die slechts behoefden
te worden doorgetrokken ten behoeve van het doorgaand verkeer, doch
niet verbreed. Overigens liep tot voor twee jaren dat noord-zuid verkeer aan het einde van de Stratumse Dijk weer vast in een toen nog
niet opgeruimde wegversmalling. Intussen verminderde de regering in
het midden van de jaren '30 de rijksbijdrage met vier ton.
Dit soort tegenslagen is wel de belangrijkste oorzaak geweest, waarom zo vele projecten onuitgevoerd bleven: de oplossing van het overwegvraagstuk, de bouw van een nieuw stadhuis, een stadsgehoorzaal,
uitbreiding der behuizing van verschillende gemeente-diensten. Men
bedenke daarbij, dat het sommige bestuurders weliswaar niet aan visie
ontbrak het Miljoenenplan van het begin der samenvoeging, toen
men nog in tienduizenden rekende, getuigt hiervan —, maar Eindhoven
had nog niet dat prestige in Den Haag en evenmin het doorzettingsvermogen van het naoorlogse college, dat zich de facto reichsunmittel
bar voelt en bovendien zich sterker gedragen weet door de meewerkende belangstelling van invloedrijke allochtonen. Deze was te meer
important sedert na de bevrijding het begrip deviezenbron opgeld ging
doen en de Eindhovense industrie daarin een duidelijk woordje meesprak na de verrassend snelle herbouw van de aangerichte verwoestingen, de ondernemingszin van zijn ondernemers en de arbeidzaamheid
van zijn arbeiders.
De groenvoorziening, steeds meer nodig naar mate er meer stapelbouw voor de woningvoorziening moet worden toegepast, treft men
gespreid en gebundeld aan; dit laatste in het Stadswandelpark (de
vroegere buitentuin van het Eindhovensch Mannenkoor) en het Philips.de Jonghpark, schenking van de gelijknamige familie. De gemeente
legde bovendien in de moderne arbeiderswijken „Aber wo sind denn
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die Arbeiterviertel?", zou de Oostenrijkse Ortskommandant aan burgemmeester Verdijk vragen, toen deze hem in de eerste dagen van de bezetting juist door vrijwel niet anders dan volkswoningbouw had laten
rijden destijds de pleinen en straten zo aan, dat de bewoner er nooit
het gevoel kon krijgen in een steenwoestenij te leven. Dit verdient te
meer de aandacht, omdat in de hausse - jaren van schier elk terrein
bouwgrond gemaakt werd bij de koortsachtige bouwactiviteit, welke in
de topjaren 1928-1930 respectievelijk 1379, 2144 en 2630 huizen per
jaar aan de woningvoorraad had toegevoegd, zonder dat dit overigens
genoeg was. In het eerstvermelde jaar gaf de gemeente al meer dan
f 1.270.000 aan volkshuisvesting uit en blijkens de woningtelling hadden in Eindhoven toen bij een rijksgemiddelde van 48,34% voor deze
categorie niet minder dan 79,81 % van alle huizen vijf en meer kamers.
Daarbij ontwikkelde zich bovendien in de jaren '30 een nieuw initiatief,
het toen hier als primeur voor Brabant geldende Streekplan onder J.
M. de Casseres. Eindhoven ging vóór door het situeren van openbare
gebouwen voor onderwijs en eredienst in afzonderlijke partiële uitbreidingsplannen. De schoolgebouwen in deze stad van veel jeugd rezen
bij tientallen uit de grond en vijftien jaren na de annexatie was hun
aantal voor de verschillende soorten voorbereidend.-, lager- en uitgebreid lager-, nijverheids-, middelbaar en gymnasiaal onderwijs gestegen tot over de honderd en daarvan waren 42 confessionele lagere
scholen. Thans zijn er 6161 kinderen op 43 kleuterscholen en vertoont
het aantal leerlingen op L.O. en V.G.L.O. ongerekend de duizend
op B.L.O. scholen een teruggang, die van 23.563 in 1957 ging tot
22.093 in 1960. Daarentegen steeg het aantal U.L.O.-leerlingen gelei
delijk met telkens enkele honderden per jaar tot 4136; dat op de lagere
nijverheidsscholen tot 8427, wat neerkomt op tweeduizend meer in vijf
jaren en op de middelbare dito tot 2599 (duizend meer in vijf jaren) en
op de V.H.M.O.-scholen van 3727 in 1956 tot thans 5233. Aan de
Technische Hogeschool kon in december 1960 de duizendste student
ingeschreven worden. Wat de kerken betreft: de ene Hervormde, de
ene Gereformeerde en de ene Israëlitische van 1920 zijn in veertig
jaren gegroeid tot achttien voor de verschillende gezindten buiten die
voor de katholieken, die er nu negenentwintig hebben.
Door in de „buitengewesten" dit soort kernen in overleg met kerken schoolbesturen aan te brengen in het geheel der verschillende be bouwingsplannen heeft het gemeentebestuur zelfs in de economisch
moeilijke jaren de leefmogelijkheden gespreid.
,

Het Brussels complex
Het Brussels complex
t L
OEN een drietal jaren geleden leidende Brusselse kringen de
kandidatuur van hun stad als zetel van de Europese instellingen
voordroegen, kwamen zij tot de ontdekking van een argument waarmee
zij bijzonder ingenomen waren: als hoofdstad van een tweeledig land
was Brussel voorbereid en voorbestemd om de bemiddelaar te zijn tussen de landen die een Europese gemeenschap gingen vormen. Indien
men er even over nadenkt, is dit argument ontstellend. Hoe kwamen
deze Brusselaars ertoe, dit evidente feit eerst nu te zien en tevens de
minimale zelfkritiek te missen om te beseffen dat de Belgische hoofdstad als bemiddelaar tussen twee culturen een uitsluitend negatieve
balans had te presenteren? En hoe slaagden zij erin om ook naderhand
bijna ongestoord verder te gaan met het verscherpen van de tegenstellingen waartussen zij moesten bemiddelen? In Brussel zijn niet alleen de
voornaamste leidinggevende activiteiten van het land gecentraliseerd 1
maar het monopoliseert ook in steeds toenemende mate België's belangrijkste en moeilijkste probleem.
Een spanning tussen de belangen van de hoofdstad en die van de
andere landsdelen (voor Brussel „la province") bestaat ook in andere
gecentraliseerde landen. Naast het verzet tegen de overdreven centralir
satie bestaat daar echter ook een erkenning van de waardevolle, onverr
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vangbare rol van de hoofdstad in het leven van het land. In West.-

Duitsland hebben een reeks voorname steden een belangrijke ontwikker
ling gekend, mede dank zij de afscheiding van Berlijn, maar de afwen
zigheid van deze stad in het nationale leven wordt meestal als een
leemte gevoeld, als een verklaring ook voor een zekere matheid welke
het West-Duitse intellectuele leven blijft kenmerken. Een dergelijk
respect voor de hoofdstad ontbreekt in België in brede kringen, zowel
Vlaamse als Waalse. Voor hen heeft Brussel slechts een louter feitelijke betekenis: de stad waar de dingen nu eenmaal gebeuren, het trefpunt waar men minstens eenmaal per week heen moet of dagelijks komt
werken (in de agglomeratie zijn 42% meer arbeiders en bedienden
tewerkgesteld dan er wonen) , de stad waar men zich zelfs blijvend gaat
vestigen zonder dat men er eigenlijk ooit toe behoort, zelfs niet na jaren.
De aanmatiging van Brussel om „het land" kortweg te zijn, stuit op
1)

Cfr. L. Claes, Brussel Metropolis in Streven, juni 1957, pp. 816-823.
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afwijzing en vijandschap. De afstand tussen de eigen pretenties en de
erkenning van de anderen, is hier wel bijzonder groot.
Consumptie.-stad
Ook in andere landen is het zo, dat de maritieme en industriële steden welvaart produceren, terwijl in de hoofdstad de nadruk op de consumptie valt. Van deze hoofdsteden gaat echter toch ook een aanzienlijke stuwing uit in de tertiaire sectoren: politiek en administratie, financiën en organisatie, vooral wetenschap en cultuur. Zelden heeft men de
vraag gesteld, hoe groot de bijdrage is die Brussel op dit gebied aan het
land levert. Wanneer men haar probeert te beantwoorden, doet men
een verbluffende constatering: Brussel kan op dit ogenblik niet met één
enkele figuur of één enkele prestatie van internationaal formaat uitpakken. Zeker, het is soms moeilijk uit te maken wat dit eigenlijk betekent,
en internationale waarde is nog niet hetzelfde als internationale erkenning. Bovendien is het thans voor een klein land moeilijk, gelijktijdig op
vele gebieden vooraanstaand te zijn. Maar op geen enkel? Niet één
romancier, dichter, filosoof, economist, architect, designer, uitgever,
schilder, musicus die in het buitenland enige werkelijke bekendheid
geniet? Nooit een film, een toneelopvoering die men kan exporteren,
geen enkel hedendaags gebouw waar men naar komt kijken (het Atomium, ja) , geen enkele krant die in het buitenland als een eersterangs
krant wordt beschouwd? Men kan de lijst verlengen zonder veel gevaar
zich te vergissen. Men zou de vraag b.v. kunnen uitstrekken over de
exacte wetenschappen, die wij wegens hun onoverzichtelijkheid hier
behoedzaam terzijde laten, al zou het interessant zijn na te gaan in
welke mate de Brusselse elite zich b.v. steeds meer tot medische speciar
listen in Nederland wendt.
Deze steriliteit wordt echter verdoezeld door een overdadige consumptie, ook van culturele goederen. Concerten en tentoonstellingen
genoeg (inbegrepen de Wereldtentoonstelling) , en een breed publiek
dat dit alles op gang houdt en zich tegenover het gehele land als referentiegroep beschouwt. Brussel geeft de toon aan, zij het ook slechts als
consument. De consumptie van uit alle landen afkomstige luxe-goederen, cultuurgoederen incluis, is aanzienlijk, voor de buitenlander overigens ' bedrieglijk voor het werkelijke levenspeil van het land. Maar
produktie? In de internationale klasse bevinden zich te Brussel slechts
lederbewerkers, restaurateurs van oude schilderijen en meubelen, mode~
zaken voor kinderen, ensembliers, dameskappers, confiseurs en restau
ranthouders: consumptiegoederen dus op het ambachtelijk niveau, en
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niet eens in industriële serie. In de internationale klasse bevinden zich
ook, maar reeds zeldzamer, de organisatoren, diegenen die de produkten bij het brede consumerende publiek brengen. Het organiseren van
een wereldtentoonstelling lag helemaal in de Brusselse lijn, en voor tal
van activiteiten tracht Brussel het internationaal secretariaat naar zich
toe te halen, al zijn de prestaties in eigen land op dit gebied soms onbeduidend of volledig afwezig.
Van grote afmetingen (maar daarom niet van formaat) zijn natuurlijk ook een aantal instellingen uit de particuliere economische sector.
Dat is dan eenvoudig het gevolg van het feit dat deze instellingen een
groot gedeelte van de activiteit van het land (tot voor kort ook van
Kongo, en door een overdadige kapitaalexport soms ook van elders)
centraliseren. Het is echter interessant b.v. na te gaan, welke Belgische
ondernemingen voorkomen op de lijst van de 100 grootste niet-Amerikaanse ondernemingen die jaarlijks door Fortune wordt gepubliceerd.
Dit zijn Petrofina (internationale petroleumgroep) , Cockerill-Ougrée
(staal) en Union Minière du Haut-Katanga (tot nog toe) . Andere
kleine landen prijken op deze lijst met produkties van uiterst moderne
aard: Nederland met Philips, en A.K.U. (textiel) (om van het belangrijke Nederlandse aandeel in Royal Dutch en Unilever te zwijgen) ,
Zweden met Volvo en Asea (machines) , Zwitserland met Nestlé (voe.ding) en Brown Boven i (elektronica).
Tussen vormloosheid en formalisme
Zullen morgen
de grote prestaties te voorschijn komen, zoals zij dit gisteren deden,
toen de Belgische elite nochtans numeriek veel beperkter was dan nu?
Beperkter was zij ongetwijfeld, maar zij vertoonde toen een geslotenheid die haar prestaties ten goede kwam, en die anderzijds het opstaan
van oorspronkelijke krachten in de andere landsdelen niet in de weg
stond, al had Brussel ook toen veel tijd nodig om de Vlaamse schrijvers
en kunstenaars te ontdekken die reeds in Europa bekend waren. Men
kan niet nalaten het opvallende verschijnsel van een volstrekt onproduktieve hoofdstad in verband te brengen met datgene wat haar van
andere hoofdsteden onderscheidt, namelijk de dualiteit van het land, de
systematische vermenging van twee culturen. Op geen enkel ogenblik
treedt hieruit een eigen cultuur te voorschijn, maar wel een vormloosheid die zich vanuit de taal („En Belgique on est bilingue dans les deux
langues", zei Vermeylen) voortplant in een steriliteit op alle gebieden
van moderne vormgeving.
Is deze opvallend negatieve balans louter toevallig?
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Indien in een stedelijke agglomeratie van 1 miljoen inwoners een
acculturatieproces aan de gang is dat in 17 jaar tijd (tussen 1930 en
1947) ruim 10% van de bevolking van taal heeft doen veranderen, dan
moet dit wel zijn invloed hebben op heel het leven van de stad. De
objectiviteit van deze statistieken uit de volkstelling van 1947 wordt
door de Vlamingen betwist: zij merken op dat, naast de 10% uitsluitend
Nederlandstaligen die over zijn gebleven, de 50% tweetaligen in feite
allen Vlamingen zijn, ofschoon slechts 15% van hen verklaarde,
meestal Nederlands te spreken. De Franstaligen van hun kant verheugen zich over deze „uitstraling" van de Franstalige hoofdstad. Zij denken daarbij echter niet lang na, want wie dit wel doet, komt tot de
conclusie dat Brussel meer in de mond neemt dan het kan kauwen, dat
de denationalisatie een mes is dat langs twee kanten snijdt, en dat de
Vlamingen in Brussel, ook al zijn zij vooralsnog niet bij machte zich
aan de verfransing te onttrekken, in ieder geval in staat zijn praktisch
de hele stad (op enkele zeer kleine elites na) te verhinderen zich juist
in het Frans op heldere, exacte en sierlijke wijze uit te drukken. De
doorsnee Brusselaar maakt zich over dit slechte Frans, tesamen met het
buitenland, vrolijk, en in de algemene vormloosheid die er het gevolg
van is, leeft hij gemoedelijk en ongedwongen voort, oordelend dat datgene wat goed genoeg is voor hem ook de rest van het land maar moet
passen. Een andere leidende groep doet krampachtige pogingen om
deze handicap kwijt te raken door versnelling van het verfransingspro..
ces (maar het groot en demografisch stijgend aantal Vlamingen is hier
„une mer à boire") , en in verband daarmede, door een oriëntatie naar
vormelijkheid, ook op andere gebieden.

Vormen zijn overal ter wereld een instrument van de leidende minderheid om haar sociale controle op de massa uit te oefenen en haar de
nodige complexen bij te brengen. De vorm van de Franse taal en de
overige vormen die ermede worden vereenzelvigd, worden hier echter
op een bijzonder agressieve wijze gebruikt, die door de overdrijving in
het belachelijke omslaat. Men denke aan de historische woorden „Arrêr
tez-moi, mais faites-le poliment" ,, Moi d'abord". De doorsnee bewo^ner van het land is steeds minder geneigd zich door deze plechtstatigheid, waarin het Brusselse stadhuis een specialist is, te laten imponeren, of zich af te vragen wat die Brusselse journalist nu bedoeld heeft
met een woord dat hij speciaal uit het woordenboek is gaan opdiepen
om bij zijn collega uit Frankrijk zeker niet ten achter te blijven. Vormloosheid enerzijds, overdreven formalisme anderzijds, kunnen gedeeltelijk verklaren waarom Brussel wel een publiek levert, maar geen krach'.
tige wisselwerking teweegbrengt tussen massa en elite.
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De averechtse bemiddelaar
Dit geldt ook voor de rol van Brussel als hoofdstad. De Belgische
hoofdstad heeft ook tussen de Vlaamse en Waalse landsgedeelten geen
wisselwerking tot stand gebracht, doch meer als een scherm gewerkt.
Daar is de oorzaak te zoeken van het opvallend gebrek aan communir
catie tussen de twee landsdelen, vooral dan met het Vlaamse land. De
Brusselaar, de Waal en de buitenlander zijn te beklagen die zich voor
hun informatie over Vlaanderen uitsluitend op de Franstalige Brusselse
pers moeten verlaten. De misrekeningen welke hier het gevolg van zijn,
komen steeds vaker voor. In feite heeft de aldus geïnformeerde zich
omtrent de waarschijnlijke afloop van iedere verkiezing in België sedert
de Tweede Wereldoorlog vergist, inbegrepen de volksraadpleging in
de Koningskwestie en natuurlijk ook het verloop van de recente stakingsbeweging. Geïnspireerd door deze onjuiste optiek wordt te Brussel
steeds meer een politiek in het ijle of „en vase clos" gevoerd. Men legt
dan aan het onafhankelijke Kongo de centraliserende instellingen op
waarin de Brusselaar alle heil ziet voor België, timmert met „grote"
Brusselaars een zakenkabinet ineen dat door twee Franstalige Brusselse
kranten wordt voorgesteld als een eis van de openbare mening (nooit
gehoord van een Vlaamse openbare mening?) , of men verwacht dat de
heer Spaak, die immers als socialist tevens persona grata is in de Brusselse salons, de tegenstellingen in het land zal overbruggen en het Brus
sels opportunisme andermaal tot de nationale politiek van het land verheffen. Aangezien het land klein is en de instellingen democratisch zijn,
komen deze vergissingen meestal vrij spoedig aan het licht, uiterlijk bij
de autopsie. Eén enkele van deze vergissingen is er echter die nu reeds
een kwart eeuw lang hardnekkig in het leven wordt gehouden, waarschijnlijk omdat Brussel aanvoelt dat zijn positie hiermede staat of valt:
de kwestie van de verhouding tot Vlaanderen.
Het is een bijzonder eigenaardig verschijnsel. Vijfentwintig jaar
geleden werden de grondslagen van de tot dan toe Franstalige eenheidsstaat aan een herziening onderworpen: Vlaanderen en Wallonië
werden territoriaal eentalige gebieden. Hoe is het te verklaren dat de
Brusselaar hier nauwelijks notitie van genomen heeft en dat Brussel
zich gelijk een slaapwandelaar blijft gedragen als de hoofdstad van een
Franstalig land, waarvan het de eenheid verder nastreeft langs de weg
van de verfransing? Natuurlijk is er in de eerste plaats de overschatting
van de Franse cultuur, het gevolg van een, niettegenstaande alle oppervlakkig cosmopolitisme, eenzijdige gerichtheid op Frankrijk. Dit land
heeft trouwens alles gedaan om Brussel en België in deze overschatting
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te confirmeren, al was het slechts om dit interessante afzetgebied voor
zijn cultuur-consumptiegoederen te behouden. De onwetendheid omtrent Vlaanderen is een andere verklaring. Hoe veel Brusselaars weten
dat in 1947 minder dan 4% der inwoners van het Vlaamse land ver.klaarden, nog uitsluitend of meestal Frans te spreken, en dat de Ne-derlandstaligen 58% van de totale bevolking van het land vormen? Een
psychologische verklaring is verder wellicht datgene wat Toynbee het
„herodianisme" heeft genoemd: wie een recent aanpassingsproces heeft
ondergaan, in casu de verfransing, wenst nooit de weg terug af te leggen of zelfs van onaangename feiten kennis te nemen. Goede vooruitzichten op een bestendiging van het overwicht van het Frans boden
overigens de alliantie met het Waalse landsgedeelte, de voortzetting
van een lichte verfransing bij sommige sociaal opkomende Vlaamse
kringen, de verhoudingen in de traditionele staatslichamen (leger,
diplomatie) en vooral in het bankwezen, de nijverheid en de economisch
sterke groepen. Tegenover al deze machtige feiten scheen de taalwetgeving een formele, artificiële structuur, welke het niet zou halen in de
strijd met de „vrijheid van de huisvader", die, zoals bekend, aan het
Frans de voorkeur zou geven boven de culturele homogeniteit van zijn
gezin.
Het voorbeeld van de Koning en zelfs het (sedert 1918) volgehouden
beleid van de monarchie om de eenheid van het land op de erkenning
van zijn dualiteit te grondvesten, werden, niettegenstaande alle opge^schroefd royalisme, als zuiver formeel beschouwd, geïsoleerd en terzijde
gelegd. Ondanks de koninklijke waarschuwingen werd het Belgisch
patriotisme verder gemonopoliseerd, waaruit de Vlamingen nu eens

krachtig, dan weer handig werden uitgestoten. Wie binnen of voor het
Koninklijk Paleis te Brussel in het Nederlands „Leve de Koning" roept,
gaat nog steeds door als een flamingant, dus als een zonderling, zo al
niet een spelbreker. Wanneer bij de recente stakingen een rijkswachtafdeling in het Nederlands wordt aangevoerd, dan krijgt dit een speciale vermelding in de Brusselse kranten.
De enkele klaarzienden in het Brussels „Establishment", die een
werkelijk evenwicht wilden scheppen, vonden slechts voorbijgaand enig
gehoor, namelijk op ogenblikken dat de evolutie van de machtsverhoudingen in dezelfde richting scheen te wijzen. Ook al bevonden zij zich,
zoals de Koning zelf, aan de top, toch werd het feitelijk klimaat door'lopend bepaald door de tweede garnituur van uitvoerders met een serviele inslag in hun temperament: gemeentelijke politici en partijafdeling
gen, secretarissen van patronale organisaties, onderdirecteurs van grootwarenhuizen, grondspeculanten, publiciteitsmensen en journalisten; een
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groep die grotendeels samenvalt met de laag waarvan de verfransing
slechts van recente datum is.
Opportunisme
Wat gebeurt er indien er in het land een reële verschuiving in de
machtsverhoudingen plaatsvindt, en vooral wanneer deze verschuiving
tot de Brusselaar doordringt? Vooraleer men hier iets van merkt op de
eerste bladzijde van Le Soir of La Libre Belg-ique, vindt men sommige
aanduidingen op hun voorlaatste (advertentie) pagina's. De eentaligheid van Vlaanderen, het groeiend aantal Vlamingen en hun toenemende economische betekenis, verplichten namelijk tot aanwerving van
secretarissen, handelsreizigers, en zelfs een enkele maal directeuren met
de steeds terugkerende voorwaarde „bilingue francaisrflamand" (de
Brusselaar houdt nog taai vast aan deze laatste benaming van het Nederlands) . Dan beginnen grootwarenhuizen, banken en verzekeringsmaatschappijen een tweetalige publiciteit te voeren, zij het ook na een
voorzichtig en discreet onderzoek naar de mogelijke reactie van de
Franstalige man in de straat (die vond het normaal) . Het gaat ook verder. De heer Beulemans, de typische Brusselaar, die zoals bekend sentimenteel en zeer familiaal is aangelegd, begint zich bezorgd te maken
over de toekomst van zijn kinderen, indien zij geen Nederlands kennen,
en in de oudervergaderingen van de Brusselse scholen dringt hij aan op
een goed onderricht in de „tweede" taal (nog een benaming waaraan
wordt vastgehouden) ; van zijn verfranste neven en nichten in het
Vlaamse land bereiken hem trouwens alarmerende berichten en goede

raadgevingen.
Voor de economische verschuiving is Brussel des te gevoeliger omdat, na de wettelijke vervlaamsing van de openbare sector, de particuliere sector een burcht scheen te blijven waarvoor de taalwetgeving
uit respect voor de economische vrijheid halt zou maken en waarvan
voldoende invloed zou blijven uitgaan om de „vrijheid van de huisvader" in de gewenste richting te leiden. Nu bevindt zich echter het
Vlaamse landsgedeelte in een weliswaar trage, afgeremde, maar toch
onstuitbaar voortschrijdende economische expansie, en de grote economische machten zijn hiervoor des te gevoeliger geworden, omdat twee
van hun traditionele pijlers, namelijk de kolenmijnen (en dan juist met
uitzondering van de Limburgse) en Kongo zijn weggeslagen, ook omdat de buitenlandse investeerders hun de weg wijzen door zelf een ruim
gebruik te maken van de Vlaamse mogelijkheden inzake arbeidskrachten en ligging.
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Ten slotte werd met de Wallingantische wending in de recente stakingen een averechts effect bereikt. „La Wallonie qui souffre et qui
meurt" .... Het allerlaatste wat men van de Brusselse elite moet verwachten, is dat zij nog in de toekomst van Wallonië zal blijven geloven,
als Wallonië er zelf niet meer in gelooft. De gemeenschap van taal, de
culturele affiniteiten (maar de ondergrond van Brussel is grotendeels
Vlaams) zullen weinig effect sorteren, wanneer de economische verm
schuiving een realiteit is. Dan valt het woord „nous marchons avec les
flamands". Wel zal men verder rekening blijven houden met degenen
die het meest last veroorzaken tot nader bericht de Walen —, maar
zelfs in onze tijd worden (althans door de particuliere sector) weinig
beleggingen gedaan uitsluitend om last te vermijden.
Het is bekend dat ook in het buitenland de positie van een hoofdstad
uiterst broos is. In een tweetalig land is de positie van een hoofdstad
die haar rol nooit naar behoren heeft vervuld, dit in dubbele mate.
Achter de aanmatiging van de Brusselaar gaat een grote onzekerheid
schuil. Gelukkig voor hem was tot nog toe de onzekerheid van zijn
doorsnee Vlaamse tegenspeler meestal nog groter. Indien dit echter
verandert, zal blijken dat tenminste het opportunisme van de hoofdste~
deling dat van de „provincie" overtreft. De evolutie in de verhoudingen
tussen de drie landsdelen van België zal dan een wisselend spel van
afstoten en aantrekken en van voorbijgaande allianties te zien geven,
waarbij Brussel opnieuw de doorslag zal geven doch steeds minder
als subject, steeds meer als object van het gebeuren.
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de Westerschelde

A. SPITS

Afdoende beveiliging voor Zeeuwsch-Vlaanderen en Zuid-Beveland
Een vaste oeververbinding Zeeuwsch-Vlaanderen - rest van Nederland
Een up to date-scheepvaartverbinding voor Antwerpen
Nieuwe havens voor Vlissingen, Breskens, Terneuzen en Bergen op Zoom
U het Deltaplan in het middelpunt van de nationale en internationale belangstelling staat, is de vraag op haar plaats wat er met de Westerschelde
N
gaat gebeuren. De overige zeegaten zullen in een nabije toekomst worden afgesloten en deze afsluitingen zullen een menselijkerwijze gesproken afdoende beveiliging geven aan de daarachter gelegen gebieden, hun inwoners met hun
eigendommen, welke beveiliging tot nu toe is overgelaten geweest aan dijken
die te kwetsbaar en te zwak zijn gebleken. De Zeeuwse en Zuid-Hollandse
eilanden zullen uit hun isolement worden verlost en een nooit-gedroomde ontwikkeling tegemoet gaan. Laten we er dankbaar voor zijn.
Maar de Westerschelde tezamen met de Nieuwe Waterweg is uitdrukkelijk van het grote plan uitgesloten, met het oog op de scheepvaartweg naar
Antwerpen, waar op geen enkele wijze aan mag worden geraakt. Terecht natuurlij k, want Antwerpen heeft zijn oude, gefundeerde en in tractaten vastgelegde eigen rechten.
Niettemin blijft de vraag gewettigd of Zeeuwsch-Vlaanderen en Zuid-Beveland het nu voorgoed zullen moeten stellen met een, in het licht van de gigantische afsluitingen der andere zeegaten, min of meer tweede-rangs beveiliging
tegen een nieuwe ramp. Zeker, de bestaande dijken worden verhoogd en versterkt, maar voor de andere zeegaten werd dit toch niet voldoende en niet uitvoerbaar geacht ... Zou dit dan voor de Westerschelde wel voldoende geacht
moeten worden ? Hier wringt iets. De officiële geruststelling, dat, door de afsluiting der andere zeegaten de waterstand in de Westerschelde met slechts enkele centimeters verhoogd zal worden, kan toch moeilijk in staat worden geacht
de gemoederen in werkelijkheid gerust te stellen. Het blijft een toekomstige verhoging boven hetgeen ons toch reeds te wachten kan staan. Als op een kwade
keer eens alle samenvallende ongunstige factoren wèl maxima vertonen (hetgeen bij de ramp in 1953 niet het geval is geweest), dan komen deze „paar"
centimeters er nog boven op.
Ja maar, de scheepvaartweg naar Antwerpen ! Natuurlijk, maar is er, met behoud van een vrije vaart naar Antwerpen, geen andere oplossing te bedenken?
Een oplossing die ook voor Zeeuwsch-Vlaanderen en Zuid-Beveland bevredigend is en bovendien een aantal andere, eeuwenoude vraagstukken tot een oplossing brengt?
Is de huidige vrije vaart naar Antwerpen nu wel zo bevredigend, dat de Sinjorenstad er tot in lengte van dagen genoegen mee zal nemen ? Dit laatste toch
zeker niet ? Er gaat praktisch geen week voorbij, dat er geen schip aan de grond
loopt of dat zich andere narigheid voordoet. De waterstaatkundige toestand van
de Westerschelde is verre van ideaal en gaat nog steeds achteruit. Nu kan men
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zeggen, dat een vrije vaart op de Westerschelde uitsluitend of nagenoeg uitsluitend een Belgisch belang is en dat wij Nederlanders ons daar niet al te druk
over behoeven te maken zolang wij aan de letter van de tractaatverplichtingen
voldoen. Juridisch misschien juist, maar niemand zal kunnen beweren, dat dit
een elegant standpunt is tussen goede buren. Een goede buur is beter dan een
verre vriend; bovendien hebben wij na de oorlog toch wel ervaren, dat die verre
vrienden soms toch óók raar met onze belangen kunnen omspringen!
Het is een algemeen Europees dus zeker ook een Nederlands belang,
dat wij in Europa onderling goede buren èn goede vrienden zijn. Goede vrienden in de verte kunnen ook van veel waarde zijn, maar staan toch in het tweede
gelid; de Benelux is de belichaming van deze gedachte. Het kan dus geen kwaad
ook enige aandacht te besteden aan Belgische belangen zolang de onze er niet
apert door worden geschaad, of, zoals in dit geval, beider belangen heel goed
kunnen samengaan. Antwerpen zal op de duur geen genoegen kunnennemen
met de huidige toestand op de Westerschelde en reeds thans gaan er in Belgische kringen stemmen op om voor Antwerpen een eigen kanaal naar zee te
graven.
Op zich zelf zou dat voor Antwerpen en voor Nederland een afdoende oplossing zijn. Antwerpen zou een waterweg naar zee kunnen krijgen, geheel naar
eigen inzichten te maken en aan alle eisen beantwoordend en wij zouden de
Westerschelde kunnen afsluiten, zoals we nu de Oosterschelde zullen doen. Er
zal echter nog heel wat water door de Westerschelde stromen voor deze plannen
werkelijkheid worden, want, afgezien van de geweldige kosten zou zulk een
kanaal een enorme oppervlakte goede cultuurgrond verslinden en bovendien is
het waarschijnlijk, dat een kanaaluitmonding aan de Belgische kust de waterstaatkundige toestand daar (welke thans reeds niet al te fraai is) in ongunstige
zin zou beïnvloeden.
Het is dus wenselijk een oplossing te zoeken, die een maximum aan baten en
een minimum aan lasten oplevert en tegelijk de belangen van beide partijen zo
goed mogelijk dient. Bijgaand kaartje 1 ) geeft een plan, dat aan al deze eisen
voldoet en bovendien technisch en financieel , uitvoerbaar is. Hoewel het woord
in dit verband niet geheel juist is immers, er wordt niet aan sluizen gedacht
zouden wij gemakshalve het plan willen noemen: „Plan tot kanalisatie van
de Westerschelde". Het woord „kanalisatie" is gemakkelijk hanteerbaar en de
vaarweg krijgt een volledig kunstmatig karakter.
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1. De „gekanaliseerde" Westerschelde.
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Zoals het kaartje aangeeft, voorziet het plan in de aanleg van een nagenoeg
geheel rechtgetrokken vaarweg in de bestaande Westerschelde, met uitzondering
van een doorsnijding van de kop van Zeeuwsch-Vlaanderen. Op deze doorsnij ding van de kop van Zeeuwsch-Vlaanderen komen wij straks terug. Hierbij is
gebruik gemaakt van een belangrijk gedeelte van de bestaande stroomgeul, welke begrensd zal worden door geheel nieuwe, moderne dijken die tevens de gewenste volledige veiligheid aan Zeeuwsch-Vlaanderen en Zuid-Beveland zullen
waarborgen. Hiermede wordt bereikt, dat de stroomgeul zich niet meer kan
verplaatsen, zodat een uitmuntendevaarweg naar Antwerpen verzekerd is.
Dit werk is zonder meer technisch uitvoerbaar en behoeft niet bijzo
nder kostbaar te zijn. Op de kosten zullen wij hierna dieper ingaan, zij het ook, dat wij
daarbij aan de oppervlakte moeten blijven, omdat dit plan slechts een plan is,
zonder bestek op grond waarvan een nauwkeurige begroting kan worden opgezet. Wij leggen hier slechts een gedachte vast, voor welker uitvoering een vol.
ledig toegeruste dienst nodig zal zijn.
.

Een punt van nadere bestudering zal de trechtervormige uitmonding in de
Noordzee moeten uitmaken, omdat de ene trechtervorm de stroom kan begunstigen en een andere trechtervorm deze kan tegengaan. Het is natuurlijk van belang dié trechtervorm te kiezen, die zo weinig mogelijk de naar binnen gerichte
vloedstroom begunstigt, om zo min mogelijk stroom in de vaarweg te krijgen en
daarmede tevens te bereiken, dat in het oostelijke bekken van de Westerschelde
geen of nagenoeg geen getijverschil meer optreedt. Ons machtig mooie Waterloopkundige Laboratorium zal hiervoor zonder twijfel de juiste vorm kunnen
aangeven. Wel staat vast, dat in deze trechter de dijken van dezelfde orde moeten zijn als die welke de andere zeegaten zullen afsluiten. Niet alleen dat hier
hetzelfde watergeweld moet worden verwacht, maar bovendien ook nog zijdelingse stromingen, die niet meer zullen optreden bij de geheel afgesloten zeegaten.
De mindere stroom in een gekanaliseerde Westerschelde zal de scheepvaart
zeer ten goede komen, zodat in het gekanaliseerde gedeelte, dat op de smalste
plaats toch nog 500 meter breed gedacht is, zeeschepen op volle kracht kunnen
varen en elkaar kunnen passeren. Binnen de gekanaliseerde gedeelten de
trechtermond blijft hier dus buiten beschouwing kunnen de kanaaldijken
van aanzienlijk geringere zwaarte zijn. De vloedstroom zal veel minder ver naar
binnen kunnen dringen, waardoor ook de zoutgrens aanzienlijk naar het westen
teruggedrongen kan worden, hetgeen voor de landbouw van groot belang is. De
oude Scheldedijken blijven als reserve-waterkering intakt, doch behoeven geen
onderhoud meer. De nieuwe, moderne kanaaldijken behoeven uit hoofde van
hun moderne structuur veel minder onderhoud dan de oude, bovendien zijn ze
aanzienlijk korter, zodat blijvend een aanmerkelijke besparing op de onderhoudskosten verkregen wordt.
In het kader van dit plan menen wij een lans te moeten breken voor het reeds
jaren bestaande plan van wijlen Ir. van Konijnenburg voor een „Eendrachtskanaal", dat beoogt de landengte tussen Noordbrabant en Zuid-Beveland opnieuw te doorgraven en dat een nieuw en kostbaar Moerdijkkanaal overbodig zou maken, evenals het totaal verouderde en geheel onvoldoende kanaal
door Zuid-Beveland van Hansweert naar Wemeldinge. Uiteraard bedoelen wij
niet hier een nieuwe scheiding te maken; Noordbrabant en Zuid-Beveland zou,
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den door een vooraf in den droge te bouwen tunnel, zowel voor het wegverkeer
als voor spoorwegverkeer, verbonden moeten blijven.
Aangezien bij de uitvoering van de hier voorgestelde plannen er in het oostelijk bekken van de Westerschelde vermoedelijk geen getijbeweging meer zal
voorkomen, zouden eventuele sluizen in het zuidelijke uiteinde van het Eendrachtskanaal onder normale omstandigheden altijd open kunnen blijven, terwijl
het kanaal in het noorden in het geheel geen sluizen zou behoeven, omdat het
daar uitkomt in het dan afgesloten Deltagebied. De vaart van Rotterdam naar
Antwerpen vice-versa, zal in de toekomst dan nog maar alleen de sluizen in het
Volkerak op haar weg vinden, vooropgesteld, dat die gesloten moeten blijven,
hetgeen nog niet vaststaat. Zou dit niet het geval zijn, dan zou geen enkele sluis
dit verkeer meer hinderen. Mocht er evenwel in bijzondere gevallen sprake zijn
van enige getijbeweging in het oostelijke bekken van de Westerschelde, dan zal
de stroom in het Eendrachtskanaal toch altijd zeer gering blijven, minder dan
die in onze grote rivieren, waar toch ook geen sluizen zijn. Bij niet-uitvoering
van het Eendrachtskanaal, moet er een verbindingskanaal komen tussen Hansweert en het nieuwe kanaalpand door de kop van Zeeuwsch-Vlaanderen.
Tot dusver is de hier voorgestelde gekanaliseerde Westerschelde hoofdzakelijk een Belgisch belang. Alleen de verkregen afdoende beveiliging van ZeeuwschVlaanderen en Zuid-Beveland komt in het tegoed van Nederland, maar .... er
zijn toch ook duidelijk aanwijsbare voordelen voor Nederland aan verbonden.

2. Het Kreekrakplan, ten zuiden van
Bergen op Zoom, met
ontworpen
nieuwe
havens.
Ook deze
havens zouden ten
havens. Ook deze havens zouden ten
zeerste profiteren van een betere bevaarbaarheid van de Westerschelde.

Sedert korte tijd wordt, in het kader van de ontwikkeling van westelijk
Noordbrabant het z.g. „Kreekrakplan" 1 gepropageerd. Dit plan omvat de aanleg van uitgebreide havens ten zuiden van Bergen op Zoom, in het oostelijke
bekken van de Westerschelde, welke van buitengewone betekenis kunnen zijn
voor de ontwikkeling en de bloei van westelijk Noordbrabant. Deze havens zouden, zonder uitvoering van de hier ontwikkelde plannen, gebruik moeten maken
)
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van de praktisch onbruikbare in elk geval zeer onvoldoende en wisselvallige
waterweg welke de huidige Westerschelde biedt. Onze plannen bieden voor
het Kreekrakplan dezelfde afdoende waterweg naar zee als zulks voor Antwerpen het geval zal zijn. Een rechtstreeks Nederlands belang van de eerste orde.
Nu wij het toch over de Kreekrakplannen hebben, zij het ons vergund hier
een belangrijk amendement in te dienen. De bestaande Kreekrakplannen voorzien in de aanleg van uitgebreide havens in het bestaande vasteland van Noordbrabant. Dit zou grote oppervlakten cultuurgrond kosten en een kostbare uitvoering noodzakelijk maken. Waarom heeft men hier geen „buitendijkse" havens geprojecteerd, havens, aan te leggen buiten het vasteland in het oostelijke
bekken van de Westerschelde ? Deze buitenhavens zouden geen stap cultuurgrond eisen en zouden veel gemakkelijker en veel goedkoper kunnen worden
gebouwd. Men zou hier op eenvoudige wijze „werk met werk" kunnen maken.
De uitdrukking „werk met werk maken" is een typische waterbouwkundige
uitdrukking, die voor de niet-ingewijde enige toelichting behoeft. Een eenvoudig voorbeeld moge hier de verklaring geven. Wil men een havenkom in bestaand terrein graven, dan vereist zulks een enorme graafarbeid en de afvoer
van de uitgegraven grond, soms over aanzienlijke afstanden en dikwijls per as,
is de duurste vorm van transport. Een zeer omvangrijk en enorm duur werk
derhalve. Bouwt men daarentegen de haven buitendijks, in het water dus, dan
kan men volstaan met het uitbaggeren van dezelfde havenkom en men kan de
uitgegraven (uitgebaggerde) grond tegelijk gebruiken voor de omringdijken
van het werk, de laad- en loskaden, de opslagterreinen, de bouwterreinen enz.
enz. Het zeer dure grondtransport blijft achterwege, omdat met het ene werk
(het baggeren van de havenkom) tegelijk het andere werk (kaden, terreinen,
enz.) gemaakt wordt. Daar komt nog iets bij. Bij het uitgraven van een havenkom in bestaand terrein, maakt men natuurlijk gebruik van de modernste hulpmiddelen, maar de dragline zal toch een belangrijk gedeelte van het werk moeten doen en, al is het dat dit gereedschap ,een hap grond neemt van een kubieke
meter in een keer, het gaat toch net snel. Bij „nat" werk kan men gebruik maken van baggermolens en zuigers, met een capaciteit waarbij die van de dragline in het niet valt; men kan dus ook veel sneller (d.i. goedkoper) werken.
Tenslotte: bij de bouw van buitenhavens is men niet gebonden aan bestaande
terreinen van haast altijd beperkte afmetingen. Men heeft de ruimte om de havens precies zo te bouwen als men zich die in de ideaalste omstandigheden gedacht had, en, als gezegd, het mooiste is dat het geen stap cultuurgrond kost;
men behoeft geen bestaande gebouwen te slopen, geen wegen om te leggen,
geen onteigeningen te plegen, enz. enz. enz., men moet alleen zorgen voor de
verbinding met het oude land. Het bovenstaande zij dan ook de ontwerpers van
de Kreekrakplannen ter overweging aanbevolen.
We keren terug naar onze eigen plannen. Een „kanalisatie" van de Westerschelde zou het ook mogelijk maken mooie buitenhavens te maken voor Terneuzen; havens die, wanneer de gedachte ontwikkeling en verdere industrialise
ring langs het kanaal Gent-Terneuzen werkelijkheid wordt, zeker nodig zullen
zijn. Ook voor Breskens zou hier een mogelijkheid liggen met behulp van buitenhavens.
Als een van de grootste voordelen voor ons eigen land zien wij bij de uitvoe41
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ring van onze plannen echter de mogelijkheid van een vaste oeververbinding
Zeeuwsch-Vlaanderen — rest van Nederland 3).

Brug J

Tunne]^J

3. De vaste Oeververbinding ZeeuwschVlaanderen — rest van Nederland.
De tunnel is gedacht in de kop van
Zeeuwsch-Vlaanderen, te bouwen vóórdat het kanaal gegraven wordt.

Ontworpen Schelde
kanaal.

L7 Oude land.
® Nieuw land.

Cr^'^ Blijvend water

Eventueel
verbindingskanaal.

binnendjjks.

skm

Een vaste oeververbinding Zuid-Beveland Zeeuwsch-Vlaanderen is reeds
generaties lang een vurige wens van iedere rechtgeaarde Zeeuw. En terecht. De
huidige toestand, waarbij de kortste weg van Goes naar Hulst over Antwerpen
loopt is in hoge mate beschamend en eigenlijk rondweg schandelijk. En dit in
een tijd waarin de techniek letterlijk voor niets staat. Het is dan ook geen wonder, dat er steeds weer van verschillende kanten plannen opduiken voor bruggen en tunnels. De meeste van deze plannen zijn echter meer goed-bedoeld dan
goed-doordacht. Zo verscheen er enige jaren geleden in een Zeeuwse courant
een ingezonden stuk waarin gepleit werd voor een brug over de Westerschelde.
Een dergelijke brug zou technisch mogelijk zijn en in het buitenland bestonden
reeds lang voorbeelden van dergelijke bruggen. Omstreeks dezelfde tijd werd in
een ander geschrift het plan geopperd een tunnel te bouwen van de kop van
Zeeuwsch-Vlaanderen in de richting Hoedekenskerke. Het lijkt gewenst beide
gedachten even nader te bezien.
Een brug
Inderdaad moet de bouw van een brug technisch mogelijk geacht worden.
Het is echter -de vraag of de uitvoering van deze gedachte aanbevelenswaardig
is. Er zijn nogal wat bezwaren aan verbonden. In de eerste plaats gaat het hier
om een vaarwater van internationale betekenis. Nederland heeft hier niet alleen
recht van spreken. De grootste zeeschepen zullen hier nu en in de toekomst
moeten kunnen passeren. Heeft men zich de afmetingen van een dergelijke
brug wel eens in ernst ingedacht ? Neemt men alleen maar even de afmetingen

EN NU .... DE WESTERSCHELDE! 667

van onze bruggen over de grote rivieren als voorbeeld, dan vindt men reeds
hoogten van het brugdek boven de waterspiegel van soms 20 meter. Dit zijn
dan wateren waar alleen binnenschepen passeren. Voor een brug over de Westerschelde zou de doorvaarthoogte zeker de 50 meter moeten benaderen, zo
niet overschrijden.
Voor de brug zelf moet gerekend worden op een lengte van 4 tot 41/2 km,
waarbij men dan ook nog rekening moet houden met de lengte van de op- en
afritten. Ook de opritten op zich zelf moet men zich eens indenken, 50 of meer
meters hoog. Dit is in een aarden dam al bijna onuitvoerbaar; het moeten dus
viaducten worden, gesteund door pijlers. Ook al nemen wij de stijging vrij
groot, b.v. 3 %, dan worden deze opritten aan elke zijde al meer dan 11/2 km.
Nu de overspanningen van pijler tot pijler; ook die zullen we groot moeten
nemen, zeg b.v. 100 meter in voorgespannen beton, dat maakt pl.m. 16 pijlers,
waarvan de laatsten de afmetingen van een flinke kerktoren behoorlijk zullen
overschrijde
n. De pijlers onder de brug zelf moeten allen van deze afmetingen
zijn, meer dan 40 in getal. Men moet ook rekening houden met het feit, dat de
stroomgeulen in de Westerschelde zich geregeld verplaatsen, hetgeen voor de
pijlers enorm kostbare funderingen vergt.
Als hier inderdaad het voorbeeld van San Francisco voor ogen staat, dient
men ook niet te vergeten, dat men daar op een rotsbodem bouwen kan en
hier .... ? Natuurlijk, de techniek staat voor niets; we leggen er eenvoudig een
rotsblok onder van gewapend beton, van afmetingen die alle verbeelding slaan.
Boven alles is er echter het bezwaar, dat Waterstaat tegenwoordig bruggen
alleen nog maar aanvaardbaar acht over binnenwateren. De tijd is voorbij, dat
dergelijke obstakels aanvaard worden over wateren voor zeegaande schepen.
Daarmede valt dit plan dus definitief, nog gezwegen over de kosten, waarvan
we ons niet aan een schatting zullen wagen en we spreken ook niet over het feit,
dat België zich met hand en tand tegen een brug zou verzetten. En met reden.
Wat een stad als San Francisco zich kan (moet) veroorloven ten behoeve van
een verkeer waar iedere Nederlander op het eerste gezicht sprakeloos van is,
kan Nederland zich nog niet veroorloven voor een van zijn dunstbevolkte gebieden, waar geen verkeer ook niet in een verre toekomst te verwachten
is, dat ook maar in enig opzicht met dat te San Francisco vergeleken kan worden.
,

.

Een tunnel
Over een tunnel onder de Westerschelde kunnen we kort zijn. Technisch uitvoerbaar en alleszins aanbevelenswaardig, maar de lengte van ongeveer 4 1/2
km, in den „natte" te bouwen, zou de tunnel misschien maken tot de duurste
ter wereld.
Wat dan ? Een vaste oeververbinding Zeeuwsch-Vlaanderen rest van Nederland blijft in hoge mate gewenst, in de eerste plaats om praktische redenen
ten behoeve van Zeeuwsch-Vlaanderen zelf. Dit gewest ligt nog veel geïsoleerder dan welk ander deel van Nederland ook. Groningen en Friesland liggen nu
ook niet bepaald centraal, maar zijn toch vele malen gemakkelijker te bereiken
dan Zeeuwsch-Vlaanderen. De Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden krijgen
in het kader van het Deltaplan nu hun verbindingen, maar Zeeuwsch-Vlaanderen is weer het stiefkind. Hoeveel „Hollanders" kennen dit gewest ? Misschien
10% van de Hollanders die Groningen en Friesland kennen. Dit is zeker niet
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in de eerste plaats een gevolg van een mindere belangrijkheid van onze meest
zuidwestelijke provincie, doch van de onmogelijkheid om op een enigszins ge.
schikte manier b.v. op Noord-Beveland te komen, om van Zeeuwsch-Vlaanderen
maar te zwijgen. De verbindingen zijn weinig minder dan middeleeuws. Aangezien tijd geld is, wordt de reis te duur. De „Hollander" heeft er niet het meeste
belang bij. Is het hem te bezwaarlijk om naar Noord-Beveland of ZeeuwschVlaanderen te gaan, dan gaat hij naar Friesland of Groningen om er zaken te
doen. Maar de Noord-Bevelander zit op Noord-Beveland en, onverschillig waar
hij heen wil, als het buiten zijn eiland is moet hij een reis ondernemen waar hij
veel tijd, geld en moeite aan ten koste moet leggen.
De Zeeuwsch-Vlaming nog meer. Woont hij in het westen, dan is er de verbinding Breskens-Vlissingen. Ook niet eenvoudig, maar dat is te doen. Maar,
woont hij niet dicht genoeg bij Breskens en wil hij toch naar „Holland", dan
doet hij maar het beste er eerst een buitenlandse reis van te maken, n.l. over
Antwerpen. Men went aan alles en hij weet al niet beter meer, maar men kan
het hem niet euvel duiden als hij zo langzamerhand het besef krijgt er niet bij te
horen, dat is duidelijk. Het gevolg is dan ook, dat hij zich, mèt zijn zaken, vele
malen gemakkelijker op België oriënteert dan op zijn eigen land: Nederland.
De douanesoesa neemt hij wel op de koop toe, het is nu eenmaal niet anders.
De Belgische douane is trouwens de lastigste niet.
Er zijn ook nationale, nationaal-politieke en ideële redenen waarom een vaste
oeververbinding geweest is. Zeeuwsch-Vlaanderen behoort bij Nederland en de
Zeeuwsch-Vlamingen behoren net zo goed bij ons als de Amsterdammers of de
Rotterdammers; het is onjuist dat zij het gevoel krijgen er niet bij te behoren.
Wij kunnen ons niet onttrekken aan de gedachte, dat dit besef in Den Haag wel
eens ontbreekt. In de middeleeuwen kon het niet anders, maar in de twintigste
eeuw gaat die dooddoener niet meer op. Het gaat er alleen maar om een plan
uit te denken en uit te voeren ook om aan deze toestand een einde te maken. Het is zonder meer een politieke fout een deel van onze eigen landgenoten,
door onvoldoende behartiging van hun belangen, zich rustig op het buitenland
te laten oriënteren. Op de duur krijgen zij dan meer belang bij de gang van zaken in het buitenland dan bij die in het eigen land. Zoals de uitvoering van het
Deltaplan de éénwording van Zeeland boven de Westerschelde zal bewerkstelligen, zo zal een vaste oeververbinding de éénwording van Zeeuwsch-Vlaanderen met de rest van Zeeland en daarmede met de rest van Nederland
tot een feit maken. Alleen dit laatste argument al rechtvaardigt het er wat geld
voor over te hebben, ook al zouden deze plannen verder geen enkele verdienste
bezitten.
De hierboven ontwikkelde plannen tot „kanalisatie" van de Westerschelde
bieden tevens de mogelijkheid van de vaste oeververbinding: een tunnel in de
kop van Zeeuwsch-Vlaanderen, gericht op een nader te bepalen plaats op ZuidBeveland. Wanneer men, vóór de doorsnijding van de kop van Zeeuwsch-Vlaanderen, in den droge een tunnel van slechts 500 meter lengte bouwt en daarna het
voorgestelde kanaal over de tunnel leidt, heeft men de zo vurig begeerde vaste
oeververbinding. Het oude Scheldebed kan zonder enig bezwaar door een dam
gekruist worden; op de dam een moderne autoweg, aan te sluiten op elk gewenst
punt van Zuid-Beveland, en het hele eeuwenoude vraagstuk is opgelost.
Juist deze plaats heeft tal van voordelen; sterker, op een andere plaats is een
tunnel niet op redelijke wijze uitvoerbaar. De tunnel kan in den droge gebouwd
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worden, dat wil dus zeggen op de eenvoudigste en goedkoopste wijze. Er komen
geen bijzonder moeilijke technische vraagstukken bij te pas; bij wijze van spreken kan elke goed-geoutilleerde aannemer dit werk uitvoeren. Een bouwwerk
als ieder ander bouwwerk van enige omvang, zonder „problemen". De op- en
afritten worden van veel geringer lengte dan die voor een brug met een doorvaarthoogte van 50 of meer meter. De lengte van de tunnel wordt slechts 500
meter (gelijk aan de breedte van het kanaal) inplaats van de 4500 meter van een
tunnel in de bestaande Scheldebedding, die bovendien in den natte zou moeten
worden gebouwd, met alle waterbouwtechnische problemen daaraan verbonden.
De kosten worden gering in verhouding tot elke andere tunnel.
De kosten

Is deze tunnel te betalen ? Laten we daartoe een vergelijking maken met de
tunnel onder het Noordzeekanaal bij Velsen. Deze heeft gekost 34 miljoen
gulden. Alles is sedertdien weer wat duurder geworden, dus laten we royaal zijn
en zeggen: 50 miljoen gulden. Heeft Den Haag ook dat bedrag er niet voor
over ? Laten we dan voorlopig tol heffen tot een bedrag gelijk aan de helft van
de kosten van het veer Breskens-Vlissingen. De enorme toeneming van het verkeer dat zeker mag worden verwacht (volgens iemand die regelmatig van genoemd veer gebruik maakt, zou de omvang van het te verwachten verkeer door
deze tunnel het 50-voudige bedragen van het verkeer over het veer) zal binnen
verbluffend korte tijd de tunnel ten volle betalen, zeker als straks alle Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden onderling zijn verbonden door goede autowegen. Uitbreiding met een spoorwegtunnel als bij Velsen zou opnieuw
ongekende perspectieven openen. Rotterdam-Noord-Frankrijk is dan nog maar
een wip.

Landaanwinning
We hebben nog geen woord gesproken over mogelijke landaanwinning die
de uitvoering van deze plannen mogelijk zou maken. Dat was ook niet in de
eerste plaats de bedoeling. Niettemin, het grootste deel van de tegenwoordige
bedding van de Westerschelde komt voor andere doeleinden beschikbaar. Tussen de nieuwe dijken van het „kanaal" en de oude dijken van het vaste land
wordt het zeer aantrekkelijk ook wat grond droog te maken. Op het kaartje is
de oude Scheldebedding afgemalen gedacht tot op 6 meter N.A.P. Ten
noorden van het nieuwe kanaal zijn praktisch alle gedeelten onderling te verbinden, zodat op heel eenvoudige wijze in de nabijheid van het Sloe in de
nieuwe trechtermond kan worden gespuid. Ten zuiden van het nieuwe kanaal
geldt dit voor alles wat ten westen van de kop van Zeeuwsch-Vlaanderen ligt;
daar kan bij Breskens gespuid worden. Ten oosten van de kop van ZeeuwschVlaanderen moet gespuid worden op het kanaal zelf, waartegen geen enkel
steekhoudend bezwaar is in te brengen.
Gezien de zeer geaccidenteerde bodem van de Westerschelde zullen in het
afgemalen gebied vrij belangrijke hoogteverschillen voorkomen terwijl ook veel
diep water zal overblijven, dat we niet kwijt kunnen raken. Door de veelal
langgerekte vorm van het nieuwe land zullen de vrij grote hoogteverschillen
aanleiding moeten geven tot een zekere terrasvorming en de hoogstgelegen ge-
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deelten van het nieuwe land zullen door hun (te ?) hoge ligging veelal in
aanmerking komen om bebost te worden. Belangrijke gebieden van het oude
land, tezamen met een deel Belgisch gebied, wateren op de Schelde af, welke
afwatering, om al te hoge kosten te vermijden, in het nieuwe land opgenomen
zou kunnen worden.
We krijgen in het nieuwe land dus: a. aanmerkelijke hoogteverschillen met
terrasvorming, b. bos, c. akkerland, d. weiland, e. blijvend water (meren), f.
stromend water door de afwatering van het oude land, en g. eilanden.
Ziehier de componenten waaruit een juweel van een landschap geschapen kan
worden, dat zeker in Nederland, maar vermoedelijk ook ver daarbuiten, zijn
weerga niet vindt. Een dorado voor een landschapsarchitect. De afwatering van
het oude land kan dienstbaar worden gemaakt aan de bevloeiing van het nieuwe, hetgeen de aanleg van vijvers en watervallen mogelijk maakt. Dit landschap
zou in één klap van dit deel van Zeeland een centrum maken van alle soorten
van watersport en duizenden toeristen uit binnen- en buitenland trekken en een
bloeiende vreemdelingenindustrie in het leven roepen.
Nog even een blik op de kaart. Het gearceerde gedeelte geeft aan wat land
zou worden wanneer binnendijks alles tot 6 meter A.N.P. wordt afgemalen.
De kaart beperkt zich tot het belangrijkste. In werkelijkheid zullen er nog talloze kleine eilanden uit het water opduiken, maar, om de bedoeling weer te
geven is het niet nodig alles uit de kaart te peuteren. Het is denkbaar, dat er
redenen zouden zijn, die ontginning en in cultuurbrenging van bepaalde drooggevallen gronden voorlopig te kostbaar maken, b.v. in verband met het geaccidenteerde karakter van de bodem. In dat geval kan men ze reserveren voor
werkobjecten ingeval we weer eens met massale werkloosheid te kampen zouden
krijgen. In die tussentijd zullen de drooggevallen gronden uit zich zelf groen
slaan en er zullen zich een flora en fauna ontwikkelen welke van dit gebied een
weergaloos natuurreservaat maken, waarbij elk ander natuurreservaat in Nederland in het niet zinkt; misschien te mooi om later in werkverschaffing te ontginnen. In dit laatste geval zal dit gebied ook als recreatiegebied zijn geld dub-

bel en dwars opbrengen.
Resumé
Bij uitvoering van de door ons voorgestelde plannen krijgen we de volgende
voordelen:
a. Een eerste-klasse vaarwater naar en van Antwerpen (overigens een Belgisch
belang, waarover straks nader),
b. een vaste oeververbinding Zeeuwsch-Vlaanderen rest van Nederland,
c. de mogelijkheid (in onze ogen de wenselijkheid) tot verwerkelijking van het
„Eendrachtskanaal" van wijlen Ir. van Konijnenburg, dat een eerste-klasse
verbinding Rotterdam-Antwerpen zou scheppen,
d. een zeer gunstige situatie voor de verwerkelijking van de Kreekrakplannen,
waardoor b.v. de gedachte sluizen in deze plannen kunnen vervallen met
het oog op het feit, dat er in het oostelijke bekken van de Westerschelde dan
geen getijverschillen meer optreden. Voorts een ideale mogelijkheid tot het
aanleggen van „buiten"-havens,
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e. de mogelijkheid voor andere havens (Terneuzen, Breskens, zelfs Vlissingen)
om buitendijks nieuwe havenuitbreidingen te volvoeren, industrieterreinen
aan te leggen, enz.,
f. de schepping van een zeer gevarieerd en zeldzaam schoon recreatiegebied,
waaraan zo buitengewoon veel behoefte bestaat,
g. enige landaanwinst (pl.m. 15.000 ha),
h. terugdringen van de zouttong, in het voordeel van de landbouw,
i. de mogelijkheid een formidabele vreemdelingenindustrie in het leven te
roepen,
j . de mogelijkheid tot schepping van uitgebreide arbeidsmogelijkheden, waardoor de voortdurende ontvolking van Zeeland tot staan zou kunnen worden
gebracht, d.i. welvaart.
De kosten

Onmiddellijk rijst de vraag: wat gaan al die voordelen ons nu kosten, want
voor niets gaat de zon op. Lezer, hoe ongelooflijk dit ook moge klinken, dit
valt mee. Een ons bekende Zeeuw, die uit hoofde van zijn werk een groot deel
van zijn tijd in België verkeert, zeide ons letterlijk: „Als Den Haag dit plan
aan Brussel voorlegt, gooit België zonder aarzelen het volle bedrag op tafel".
Uiteraard bedoelde hij hiermede: de kosten van de vaarweg naar Antwerpen,
maar dit is dan ook de hoofdmoot. Bovendien is het niet nodig, want ook Nederland heeft er zijn voordelen van. Denken we slechts aan het toekomstige
Kreekrakplan, dat hiermede tegelijk een eerste-klasse vaarweg naar zee krijgt
en geen sluizen zal behoeven. Maar wel is het zonder meer duidelijk, dat het
België een belangrijk gedeelte van de kosten waard zal zijn om deze vaarweg te
verkrijgen. Wat gaat deze vaarweg kosten ? Uit de aard der zaak hebben wij
hier slechts onze gedachten vastgelegd en hebben we niet een bestek ontworpen
op grond waarvan een betrouwbare begroting kan worden opgesteld. Toch is
het mogelijk een globale berekening te maken om onze gedachten te bepalen.
Het „kanaal" wordt een goede 50 km lang; dit eist dus 2 x 50 km. dijken.

Gezien het feit, dat er enige flauwe bochten in het kanaal komen stellen wij
gemakshalve de dijkslengte op 2 x 60 km, dan zijn we altijd aan de veilige kant.
De „trechtermond" moet dijken krijgen van het Deltatype, dus pl.m. gemiddeld met een inhoud van 2500 m3 per strekkende meter; dit maakt over een
lengte van pl.m. 20 km 50 miljoen m. De rest, 100 km, krijgt een gemiddelde
inhoud van 500 m 3 per strekkende meter = eveneens 50 miljoen m3 , tezamen
100.000.000 m 3 . Dit is zeer ruim berekend, want we namen voor de kanaaldij ken een kruinsbreedte aan van 20 meter, omdat we aan beide zijden van het
kanaal een autoweg op de dijk willen leggen, een diepte van gemiddeld 8 meter
N.A.P. en een hoogte van 6 meter +N.A.P. Het staat vast dat de gemiddelde diepte minder is dan 8 meter en ook dat de hoogte van 6 meter +N.A.P.
zeer ruim genomen is, aangezien het hoogste te verwachten hoogwater in het
kanaal, waar geen bijzondere golfoploop te verwachten is, zonder twijfel onder de 6 meter zal blijven. Als prijs per m 3 grondverzet nemen wij aan een bedrag van f 2,—. Waar hier op grote schaal werk met werk gemaakt kan worden
en we overal met het grootste materieel kunnen werken, is deze prijs zeker ook
zeer ruim. We komen dus maximaal op 200 miljoen gulden, niet meegerekend
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de afwerking van de dijk, die we zullen stellen op f 1000. - per strekkende
meter, d.i. 120.000 x f 1000. 120 miljoen gulden. Alles tezamen dus
320 miljoen gulden.
Gezien het feit, dat Belgic van deze vaarweg het meeste nut heeft willen wij
het aandeel van Belgic stellen op 50% = 160 miljoen, zodat de kosten voor
Nederland eveneens 160 miljoen gulden belopen. Een lief bedrag, maar hiermede is dan ook de volledige veiligheid van Zeeuwsch-Vlaanderen en ZuidBeveland verkregen. De afsluiting van de Oosterschelde zal p1.m. 300 miljoen
vergen.

=

We hebben nu gesproken over de vaarweg sec, dus niet over eventuele kunstwerken in de dijk aan te brengen ten behoeve van de droogmaking van het binnendijkse nieuwe gebied. Er zullen gemalen en gemaaltjes nodig zijn, wat kleine sluizen, e.d. De kosten hiervan willen wij laten drukken op de landaanwinst
en niet op de vaarweg.
.
ad b. De kosten van de vaste oeververbinding. Die hebben we gesteld op
50 miljoen, maar deze kosten maken wij goed door tolheffing en laten wij dus
buiten beschouwing. De mogelijkheid is denkbaar, dat voor de financiering van
dit project een particu1iere maatschappij gevonden kan worden. Indien niet,
dan nog blijft het een onderneming die zich zelf betaalt.
ad c. Het Eendrachtskanaal. Indien Den Haag afwijzend blijft staan ten opzichte van het Eendrachtskanaal, dan zal het kanaal door Zuid-Beve1and van
Hansweert naar het nieuwe kanaalpand een verlengstuk moeten krijgen. We
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rekenen hier met dijken van dezelfde inhoud als de gemiddelde kanaaldijken
zelf opnieuw erg ruim bekeken dus 2 x 7 1/2 km = 15.000 meter tegen
500 m3 inhoud is 7 1/2 miljoen m 3 à f 2.— per m3 = 15 miljoen gulden. Wordt
het Eendrachtskanaal wel uitgevoerd, dan lijkt het ons billijk evengoed een
bedrag van 15 miljoen ten laste van de vaarweg te nemen en bij te dragen in de
kosten van het Eendrachtskanaal. Wij komen nu op een totaal van 175 miljoen.
ad d. Het Kreekrakplan. Dit plan zal thans aanzienlijk goedkoper kunnen
worden uitgevoerd, o.a. omdat de sluizen kunnen vervallen en gemakkelijker
buitenhavens kunnen worden gemaakt. Baten b.v. 15 miljoen, zodat we weer
zakken op 160 miljoen.
De kosten van het Eendrachtskanaal laten wij wegvallen tegen de kosten van
een Moerdijkkanaal, dat dan overbodig wordt, niettegenstaande het feit dat het
Eendrachtskanaal zeker goedkoper uit zal komen dan een geheel nieuw Moerdijkkanaal.
Nu hebben we nog de voordelen e. 4 ) , f., g., h., i. en j., die ook alle in geld
uit te drukken zijn, maar waarmede we ons niet bezig zullen houden. Het zou
zonder twijfel een amusant spelletje zijn, maar ons ontbreken voldoend exacte
gegevens om met enige kans van waarschijnlijkheid een berekening op te zetten. Niettemin zijn de voordelen evident en het lijkt niet gewaagd aan te nemen
dat deze tegen het genoemde bedrag opwegen.
Er blijven nu nog een aantal secundaire voordelen, als b.v. een aanzienlijke besparing op de bagger- en onderhoudskosten van de Westerschelde; een aanzienlijke besparing op de onderhoudskosten van de bestaande oude dijken; het vervallen van de subsidies op de veren; het vervallen van de helft van de kosten
van het veer Vlissingen-Breskens voor degenen die in de toekomst in plaats van
het veer gebruik zullen maken van de tunnel; een onloochenbare verhoging van
de welvaartsmogelijkheden, enz. enz.: de netto-winst dus.
Derhalve ook commercieel een aantrekkelijke propositie.
-
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van De preken
DR. W. PETERS
Ronald Knox
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N de zomer van 1957 stierf Mgr. Ronald Knox, maar men kan niet zeggen
dat sindsdien zijn stem verstomd is. Uitgevers zorgden er voor dat populaire
werkjes als The Mars in slow Motion en The Creed in slow Motion, zijn bekeringsgeschiedenis, zijn detectiveverhalen zelfs, herdrukt werden. En opdat de
mens en priester die Knox was, nimmer vergeten zou worden, schreef Evelyn
Waugh een biografie die tot zijn beste werk behoort. Maar Mgr. Knox was ook
een zeer gezocht predikant, en opdat zijn woord zou blijven doorklinken, zijn nu
zijn preken in twee royaal uitgegeven delen verschenen 1 ) . De uitgave werd verzorgd door Philip Caraman; in het eerste deel bracht hij een honderd twintig
preken bijeen over onderwerpen als het Onze Vader, de Bergrede, het Kerkelijk
Jaar, de Eucharistie, e.a.; het tweede deel bevat voornamelijk gelegenheidstoespraken en preken over heiligen. Beide delen tesamen tellen bijna duizend
pagina's; toch bevatten zij niet alle preken van Knox; zijn vijf-minuten-preekjes,
zijn korte toespraken bij gelegenheid van het huwelijk van zijn Oxford-studenten
(Knox was gedurende geruime tijd de moderator der katholieke studenten te
Oxford) , e. d. werden in deze twee delen niet opgenomen.
Het is begrijpelijk dat men deze verzameling preken met piëteit ter hand
neemt. De piëteit groeit wanneer men bij een eerste vluchtige kennismaking
bemerkt hoe de geleerde, de satyricus, de beroemde mens, in deze preken geheel
verdwijnt achter de figuur van de goede, bezorgde herder. Hier komt nog bij
dat de lezer met eerbied voor preken en predikant vervuld wordt wanneer hij
hoort dat Knox zijn preken steeds uitschreef (en gewoonlijk van papier voorlas) : niet alleen wanneer hij voor de B.B.C. optrad, of voor een illuster gezelschap de herdenkingsrede hield bij de uitvaart van een Chesterton, Belloc of
kardinaal Grif f in, maar ook wanneer hij een zondagspreekje hield in een eenvoldige dorpskerk. Het is dan ook begrijpelijk dat hij niet graag inging op een
verzoek om op korte termijn een zondagochtendpreekje te willen houden: hij
moest tijd hebben om te prepareren, dat wil zeggen, om te bidden, na te denken, zijn gedachten te ordenen, en deze neer te schrijven: en niet zo maar neer
te schrijven, maar hierbij het Engels een verzorgde vorm te geven.
Het gevaar van zulk een piëteit en eerbied is dat de criticus mogelijk in het
nauw gedreven wordt. Een kritisch geluid schijnt moeilijk te verzoenen met piëteit. Wanneer men zich echter van dit gevaar bewust is en men bemerkt dan dat
het geen moeite kost om preek na preek te lezen, dan ontkomt men niet aan de
conclusie dat hier een kostbaar boek gepubliceerd werd. Want preken geniet
men doorgaans slechts met mondjesmaat: men heeft gauw genoeg. Dit geldt
1 ) Ph. Caraman (Ed.) , The pastotal sermons of .Ronald A. Knox.— Burns and
Oates, London, 1960, 532 pp., 42 sh.
The occasional sermons of Ronald A. Knox. — Burns and Oates, London, 1960,

426 pp., 42 sh.
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zelfs van de preken van Newman, waar de mondjesmaat op zich overigens al
vrij groot is: iedere preek duurt bij Newman ongeveer een uur. Knox kent echter de mens van vandaag: die luistert een minuut of twintig, en vindt het dan
welletjes. In deze twee delen zijn echter de preken zo fris, zo verrassend en zo
direct iedereen aansprekend, dat het lezen niet uitgesmeerd gaat worden over
enkele maanden: in zekere zin valt het moeilijk om er af te blijven. Dit geldt
vooral van het tweede gedeelte. We moeten toegeven dat veertig preken achter
elkaar over de Eucharistie een beetje veel van het goede is, en twaalf preken
achtereen over de Kerk kan ook tot geestelijke indigestie leiden, hoe stimulerend
en fascinerend de preken ieder op zich ook mogen zijn. In het tweede deel is er
van dit overigens onvermijdelijk tekort van het eerste geen sprake. De
onderwerpen variëren heel sterk; de mensen die hij toespreekt vormen telkens
een weer ander gehoor, en de aanleiding tot de toespraak vertoont de grootste
afwisseling. Want Knox was nimmer een pastoor met zijn eigen parochie; hij
was bij uitstek een gelegenheidspredikant; wanneer een Vincentius-vereniging
honderd jaar bestond, wanneer er een nieuwe kerk moest worden ingewijd, wanneer een zuster of broeder haar of zijn eeuwige geloften aflegde, wanneer een
priester zijn zilveren priesterfeest vierde, wanneer de Bidweek begon, en zelfs
wanneer The Festival of Britain een aanvang nam, bij allerhande gelegenheden
vroeg men Ronald Knox.
Het is belangrijk dit voor ogen te houden, omdat men anders mogelijk wat
teleurgesteld wordt met deze tweehonderd preken. De gelovigen zijn bij zulke
gelegenheden niet ingesteld, noch gesteld op een gedegen stuk dogmatiek; het is
dan ook begrijpelijk dat deze preken niet bepaald een prachtige uiteenzetting
vormen van de jongste theologie. Dat Knox voornamelijk gelegenheidspredikant
was, is hiervan echter niet de enige verklaring. Ook wanneer hij een serie preken houden mag voor een zelfde gehoor, is Knox nooit briljant om de diep
theologische inhoud van zijn preken. Wel treedt nu en dan naar voren hoe hij
een diepe kijk had op de leer der Kerk (een goed voorbeeld is hetgeen hij zegt
over de Ten-hemel-opneming van Maria, II, 452), maar hij heeft niet de pre-

tentie een theoloog te zijn. Hij was helder en scherp in zijn denken, maar hij
werd te vroeg geboren om zich serieus te bezinnen op de tekorten van de traditionele theologie. Bovendien had hij, de ex-dominee, zijn handen vol aan zijn
eerste taak en grootste verlangen: het geloof te verkondigen, en dit niet alleen
aan buitenstaanders, maar ook, misschien zelfs voornamelijk, aan eigen geloof sgenoten. Dat hij hierbij, als bekeerling, sterk de klemtoon legt op wat hem persoonlijk de kostbaarste parel was: de Eucharistie, Maria, de Kerk, spreekt vanzelf; dat hij herhaaldelijk er op uit is om te laten zien hoe schitterend de parel
is, en zich daarbij niet erg bekreunt om te verklaren waarom hij zo schittert, is
ook begrijpelijk. Hem treft en kwetst steeds de zelfvoldaanheid van de verwende
cradle-catholics, de katholieken-van-huis-uit, die met parels omgaan en spelen
alsof ze stukjes glas zijn. Hieruit laat zich gemakkelijk afleiden dat Ronald
Knox, nog minder dan dit reeds het geval is met de priesters in Engeland, rhetorisch is, of terugvalt op een uitgesproken preekstijl. We zeiden reeds dat hij
zijn preken voorlas: men kent immers het geloof niet of onvoldoende, en hij
weet het zijn opdracht om bijgevolg het geloof te leren. Knox is docent, meer
dan predikant: a teacher more than a preacher.
De leer kan Knox nooit buiten het verband met de H. Schrift zien. Nemen
wij zijn preken als één groep, dan bevatten deze een soort rondtocht door de
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gehele Bijbel; hedendaagse situaties roepen spontaan een parallel op in de geschiedenis van het Joodse volk zoals ons dit in het Oude Testament wordt meegedeeld; moderne problemen ziet hij onmiddellijk als oude kwesties waar de
Jood vóór en tijdens Christus' leven mee worstelde. Met de leer geeft Knox dan
ook de lezer een grotere en vooral diepere kennis van de gehele Bijbel. Misschien dat wij hierin nog iets ontdekken van de ex-dominee: we kunnen dan
alleen maar dankbaar zijn dat Knox zijn training kreeg als dominee, en we zouden wensen dat de priesters vandaag even vertrouwd waren met Oude en Nieuwe Testament als deze zoon van de Anglikaanse bisschop van Manchester. We
zouden verwachten dat Knox bijgevolg de homilie met groot succes hanteerde,
juist omdat hij de Bijbel door en door kende. Toch blijft de homilie schaars in
deze verzameling preken, en de reden hiervan is opnieuw dat Knox geen pastoor
of kapelaan was, maar steeds gelegenheidspredikant: en voor een zondagspreekje
of homilie vraagt men niet een ander.
Des te opmerkelijker is dat Knox' preken wel echte pastoraal-preken zijn, en
pastoraal-preken van het beste soort. Father Caraman geeft het eerste deel de
titel: Pastoral Sermons; dit is erg juist, maar de preken in het tweede deel zijn
niet minder pastoraal. We behoeven hier niet het verschil tussen moraal en pastoraal te verduidelijken, noch het verschil aan te geven tussen moraal-preken en
pastoraal-preken. Het is voldoende dat men zich realiseert dat de moraal gericht
is op het gedrag van de christenen en dat pastoraal terugslaat op de priester als
herder, om te begrijpen dat de beroemde, veel gezochte predikant nooit zijn
priester-zijn anders beleven kon dan als een herder-zijn : en de gehele wereld was
zijn parochie. Het kan dan al waar zijn dat hij zijn schapen niet bi naam kende
wanneer hij in een vreemde kerk optrad, of nog meer, wanneer hij het ongeziene
gehoor van de B.B.C. toesprak: maar hij kende ze maar al te goed. Zijn preken
bevatten een accurate, diepgaande beschrijving van zijn medemens in het verheidenste Engeland, een land van increasing security and diminishing freedom
(11, 277). Hij kent zijn medemens, rijk en arm, geletterd en ongeletterd, beschaaf d en hyperbeschaafd, met al zijn verlangens, noden en behoeften, met al
zijn oppervlakkigheid waardoor hij blij is met lege doppen en niet eens merkt
dat hij met lege handen rondloopt.
Onmiddellijk moeten we er hier de aandacht op vestigen dat de scherpe satyricus die Knox was, nooit en nergens in deze preken aan het woord is, of zelfs
maar om de hoek komt kijken. Hier is hij de herder, en de herder, hoe doordringend zijn blik ook moge zijn, blijft geduldig en mild. Waarschijnlijk is deze
mildheid mede de vrucht van het vele leed dat Knox, niet het minst na zijn
bekering, heeft doorstaan: een goede mens van veel verdriet kan niet hard, bitter
of zuur zijn tegenover zijn medemens. Een enkele keer is hij sarcastisch, maar
dan is hij dit tegenover zijn geloofsgenoten, die zich wat laatdunkend uitlaten
over een vorig geslacht: maar zelfs in zijn sarcasme blijft hij mild en voorzichtig
als de dokter die heel even een wonde aanraakt maar geen pijn wil doen. „Their
spirit of faith: on how vast a scale they went about it, considering what our
numbers were ! And we are so prudent in these matters, such realists. How
clearly they saw sin for what it is, how instinctively they resented the dishonour
done to religion ! And we are so broadminded, so ready to make allowances ... .
And prayer, how it conditioned their outlook, those old-fashioned Catholics of
yesterday ! To be sure the tempo of their lives was more leisurely than ours ... .
We have no time to read those long books, listen to those long speeches; must
.
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we perhaps add, to say those long prayers ? .... Am I wrong in thinking that
the gracious habit of dropping into a church on your way home from work is
growing rarer, in these days when five Hail Mary's may cast you your seat on
the bus ?" (II, 366) .
Deze pastorale priester is ook mild in de zin dat hij met veel geduld te luisteren weet naar de moeilijkheden van anderen, en dan nimmer met regel, wet of
artikel voor de dag komt, die als zorgvuldig bewaarde troefkaart triomfantelijkk
op tafel wordt gelegd en daarmede de zaak voor eens en altijd uitmaakt. Knox
onderscheidt, hij nuanceert, hij ziet nog wat licht in dikke duisternis; anders
gezegd, hij troost, bemoedigt, en laat van achter een onwrikbare wet of niet te
ontlopen gebod het gelaat naar voren komen van God zelf, Die dé goede herder
is. Niet dat hij er ook maar aan zou denken om geloof of zeden te verwateren:
soms is het moeilijk aan te nemen dat het juk van Christus zoet is; voor sommigen zijn de tien geboden als een molensteen om de hals. Maar nooit kan hij
nalaten te wijzen op Gods onbegrijpelijke zorg voor de mens, voor ieder mens,
een zeer geliefd thema bij Knox.
In zijn menselijkheid en mildheid trekt Knox onmiddellijk de conclusie, voor
anderen, maar op de eerste plaats voor zich zelf : als de Vader in de hemel zo
goed voor ons is, dan moeten wij goed voor elkaar zijn, niet alleen voor medekatholieken. Elders komt hij te spreken over Rusland, over coëxistentie e.d. en
waarschuwt zijn gehoor de miljoenen achter het ijzeren gordijn niet te beschouwen als een ander ras, die nog wel dezelfde lucht inademen, maar verder voor
ons niets betekenen. We moeten oppassen dat, wanneer we menen een vijand te
haten, wij niet een broeder haten zonder het zelf te beseffen.
Het zal niemand verwonderen dat waar Knox zo mild is jegens de medemens,
hij dit op een bijzondere wijze is jegens zijn zwakke of domme of uiterst zwakke
broeder of zuster in de Heer. Om wille van hen zal hij, als Paulus, het vlees dat
aan afgoden geofferd is niet aanraken. Nergens doet zich gebrek aan eenvoud
van hart en nederigheid van geest zo funest gelden als juist op dit terrein van
omgang met eigen broeders en zusters in Christus. Niemand zal er dan ook versteld van staan dat Knox met voorkeur op het aambeeld slaat van diepe nederigheid en bescheidenheid; en we vergissen ons niet wanneer wij iets van dodelijke ernst en zeer strenge vermaning beluisteren als hij hierover spreekt. En wie
de preken, dank zij deze uitgave, vandaag rustig op zich laat inwerken, neemt
dit vermaan ter harte, niet alleen omdat hij deze goed gebruiken kan, maar omdat hij ervaart dat hier een mens spreekt die recht van spreken heeft, die in
praktijk brengt wat hij preekt, die ons geen hogere volmaaktheid voorhoudt dan
hij zelf beoefent. Dit is een merkteken van eerlijkheid, en het schenkt ons vertrouwen in de herder. In deze zin vormen deze preken een soort geestelijke biografie van Knox: de uitwendige daden worden daarin weliswaar niet vermeld,
maar zijn eigen diepste verborgen leven komt helder naar voren. We leren Knox
opnieuw kennen als een door en door goede mens, met een grote liefde voor
zijn medemens, onverschillig of hij nu Engelsman is of Rus, katholiek, anglikaan of heiden; met een grote liefde voor zijn land en zijn geschiedenis, een
grote liefde voor de Kerk die zoveel vreemde schutters onder haar kinderen telt,
een grote liefde ook voor de heiligen, gecanoniseerd of niet, en ook een grote
liefde voor een vorig geslacht, met al zijn beperktheden. We ontmoeten in Knox
ook weer de zeer nederige mens, die het leven vergelijken kan met verstoppertje
spelen met de Hemelse Vader (I, 359), die op zoek is naar de wetenschap der
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heiligen, het vinden van God. En zelfs komen we de humorist die Knox was
weer tegen; zelfs in zijn ernstigste preken loert de glimlach om de hoek, zoals
wanneer hij het verschil duidelijk maakt tussen rekenen hier en rekenen in de
hemel, waar 5 + 5 = 10 en 2 + 2 = 4, maar 1 + 0 = 0 is, (dit naar aanleiding van de parabel der talenten) of wanneer hij naar aanleiding van het
„uw woord zij, ja j neen neen" constateert dat dit gauwer gezegd is dan gedaan. „We Englishmen always say we tell the truth; but, you know, that's the
worst lie of the lot. There's the propaganda instinct in all of us, whatever our
nationality .... All men are liars I'm af raid that's still true; and the women
well, you know, I think they do their share of it, too. Only we men lie
mostly from selfishness, and women mostly from unselfishness, so they have the
better of us there" (I, 54) .
Er is in deze preken steeds een grote helderheid van betoog, een weldoende
rust in betoogtrant, steeds een sprekende vergelijking, het markante beeld ter
illustratie, het juiste woord. Wanneer we er voor terugschrikken het chliché te
gebruiken „zodat de preken ook als literatuur van grote waarde zijn", is dat
omdat voor Knox een dergelijk oordeel een soort vonnis zou zijn: alsof zijn preken beschouwd konden worden als literatuur ! Zodra men zijn gesproken woord,
dat het
Wij Gods is, als literatuur gaat beschouwen, houdt het op preek te
zijn. Wik willen daarom het woord literatuur vermijden, en enkel spreken van
de schone vorm waarin hij zijn priesterwoord kleedt. Als vanzelf dringt zich hier
een vergelijking op met Newman. Men zij echter voorzichtig. Ronald Knox
mist het monumentale van Newman. De preken van Newman zijn wat opzet,
onderwerp en uitwerking betreft, van geheel andere allure, en bijgevolg ook van
geheel ander formaat dan die van Knox. Men vergelijke een Michel Angelo niet
te gauw met de bescheiden kunstenaar die prachtige beeldjes uit hout snijdt. Bij
Newman treffen we de geweldige visie, zowel de ruimte in als de diepte in van
het menselijke, terwijl er voor hem vaak ook geen grenzen zijn van tijd; Knox
kan met geen mogelijkheid de drie dimensies op soortgelijke wijze hanteren: zijn
blik reikt niet zo ver. Newman ziet en denkt in termen van het mensdom, van

God als Schepper en Heer, van de Kerk als alle plaats en tijd omvattend, enz.;
Knox ziet déze mens, nu, met zijn moeilijkheden en zijn teleurstellingen; hij
ziet God als de goede Vader in de hemel Die zich vaak verborgen houdt, en dan
blijkt het verstoppertje spelen; hij ziet de Kerk als een veilige schaapstal, als
een goede moeder, die haar kinderen begrijpt, uiterst geduldig met hen is, enz.
Waar Newman en Knox naast elkaar staan, is in hun beider afschuw van woorden, termen, noties die de werkelijkheid verhullen, of, mogelijk nog vaker, de
plaats van de werkelijkheid innemen. Beiden gebruiken het woord om de waarheid en de werkelijkheid te onthullen, en zo helder mogelijk voor ogen te stellen. Beiden beogen in hun preken enkel dit: door te stoten tot de realiteit, en al
het notionele uit onze verhouding met God en medemens radicaal op te ruimen.
Newman's lijfspreuk: ex umbris in veritatem, vanuit de schaduwen de waarheid
in, geldt ook van Knox. Daarom zoekt hij steeds naar het juiste beeld, de passende illustratie, en hij slaagt hierin zo goed, dat iedere bladzijde, iedere alinea
ons pakt door het onverwachte en het verrassende. Zijn rijk literair talent komt
hem natuurlijk uitstekend van pas wanneer hij een diepe, moeilijke waarheid in
een korte, kernachtige zin moet uitdrukken; dat deze speelse mens een verantwoord spelen met woorden als tweede natuur is, is te begrijpen. Hij gaat nim,
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mer over de schreef, nooit is daar effectbejag, en nimmer laat hij zich, verleiden
om niets te zeggen op een aardige manier. De vooravond van de reformatie in
Engeland beschrijft hij als een tijd van onrust en gisting: „there were only a few
people who kept their heads, and those few who kept their heads lost their
heads, like St. Thomas More" (II, 115) . Wanneer hij een vergelijking trekt
tussen deze generatie en zijn grootvaders uit het midden der vorige eeuw, vat hij
de godsdienstige verschillen samen in een: „they lived by a creed; we only live
by a code" (II, 309) . Wanneer hij constateert hoe de visser die Petrus was, door
de Heer tot een herder werd gemaakt (weid mijn lammeren, weid mijn schapen) , concludeert hij dat de wereld voor Christus gewonnen moet worden by
hook or by crook: de hook van de visser en de crook van de herder. Zulke
woordspelingen, beelden, vergelijkingen enz. vinden we in al zijn preken.
Het zal geen verwondering wekken indien wij deze preken een blijvende
waarde toekennen, daarin een blijvend bezit zien van de Kerk, rijk aan geestelijk inzicht en praktische leiding. Mogelijk dat dit enigszins bevreemdend klinkt,
omdat we zo juist zeiden dat Knox te zeer tijd- en plaats-gebonden is dan dat
hij ook in de toekomst de mensen zal blijven aanspreken ? Het antwoord is erg
simpel: Knox spreekt altijd de mens toe in zijn preken en de mens verandert
niet in zijn diepste wezen. Knox' preken zijn even actueel als zij tijdloos zijn:
modern, en naar de inhoud erg ouderwets tegelijkertijd.
Onder de berg papieren die na zijn dood gevonden werden, bevond zich ook
de opdracht van een boek over apologetica, dat hij nimmer voltooide, ja zelfs
nauwelijks behoorlijk begon. De opdracht is gericht tot God. Er komt een zin
in voor die een typische mengeling is van nederigheid, humor en diepe waarheid: „If I have written well, that is not because Hobbs, Nobbs, Noakes and
Stokes unite in praising it, but because it contains that interior excellence which
is some strange refraction of your own perfect beauty ....". Naar onze overtuiging bevatten deze preken en toespraken inderdaad in rijke overvloed „that
interior excellence" die een afstraling is van Gods „perfect beauty".
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J. J. P. Oud: Het geweten
der moderne architectuur
K.-N. ELNO

LEUTELS om het schrijn te openen waarin de hedendaagse architectuur haar
Sde Oceaan,
structurele waarden bewaart, vindt men ten overvloede aan weerszijden van
in menig levenswerk, volbracht tijdens de jongste honderd jaren of
in volle rijping gedurende onze dagen. Men hoeft ze niet noodzakelijk te zoeken in het credo van verwezenlijkingen en overpeinzingen die, hoe recent ook,
reeds historisch zijn bijgezet: het shakespeareaans individualisme van Frank
Lloyd Wright, het bijna eenzame ontginningswerk van J. J. P. Oud, de rijke
impulsen waarlangs Le Corbusier is geëvolueerd, het schijnbaar verijlde immobilisme van Ludwig Mies van der Rohe, het intimistisch dichterschap van G.
Th. Rietveld of het wetenschappelijk socialisme waarin Walter Gropius soms de
rol van nobiljon én minnestreel vermocht te spelen.
Zulk een ontsluiting bereikt men ook in een confrontatie met het Finse wonder Alvar Aalto, of na een wandeling (op zijn zondags) langs de peperdure
Californische landhuizen van Richard Neutra, of door halsreikend de secure
glijvluchten na te ogen die de Deen Arne Jacobsen jaar in jaar uit in het vrije
ruim van ambachtelijke en semi-industriële bouwerij onderneemt. Maar niet
minder door eenvoudige kennismaking met het eerste het beste werkstuk van
een schrandere poeta minor die begrepen heeft waarom de voormelden, benevens een Henry van de Velde, een Otto Wagner, een H. P. Berlage en een
Louis Henry Sullivan hebben geleefd, hun jeugd in laaiend gelóof hebben verteerd en bij wijlen fatale hartaandoeningen hebben geriskeerd.
Wil men evenwel méér zien dan de „heldere" lijnen die het huidig bouwen
in zijn baan hebben gebracht, méér begrijpen dan de moeizaam veroverde logica
waaraan het zich vandaag zo hardnekkig vastklampt, dieper schouwen dan in de
lichtcel der materiële, functionele, sociale, economische verantwoordingen waarmede het zich pleegt te rechtvaardigen, en zelfs dieper dan de organische en
vormwaarheid waaraan het zich, met zijn hoogste prestaties, het veiligst toevertrouwt, dan komt men nergens juister terecht dan bij J. J. P. Oud 1 ). Bij het
concrete werk, in bureau en op werf, bij de verklaringen én het misprijzend
zwijgen van J. J. P. Oud.
Daar beland, vindt men sleutels niet alleen om de vakjes der beginselen, programma's en verworvenheden, doch ook om die van de inherente gevaren en
1 ) Jacobus Johannes Pieter Oud, geb. Purmerend 1890. Studies aan de kunstnijverheidsschool Quellinus en de Rijksnormaalschool voor Tekenonderwijs, Amsterdam,
en aan de Technische Hogeschool, Delft. Werkzaam bij Cuypers en Stuyt, Amsterr
dam, en bij Theodor Fischer, München. Tot 1918 architect te Leiden. 1918-1933:
afdelingschef van Volkshuisvesting en Bouwpolitie der gemeente Rotterdam. Daarna
architect te Hillegersberg; sedert 1954 te Wassenaar.
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onopgeloste problemen te openen. Daar bejegent men het heil maar ook de
nood van de bouwkunst van heden. Het schrijn is open, doch over de zichtbare
en grijpbare waarden gaat bovendien een onthullend licht stralen, een klaarte
die de kijker voor mateloze verheerlijking behoedt en hem als losprijs voor het
begrijpen de zorgen voor morgen medegeeft.
J. J. P. Oud is het geweten van de moderne architectuur.
„Gevaarlijke bocht"
De evolutie van deze Noordnederlander met verwarrend loodrechte gedragslij n bevat ergens een knik waar velen die haar volgen, het stuur niet meer meester blijven en op een stremmende berm pech halen. Voor hen die hun sterkte
plegen te putten uit het perfide spel der paradoxale waarheden, kon zij nochtans niet méér bevredigend verlopen.
Hij die het eerst een houweel insloeg om de definitieve weg te effenen voor
een nieuw bouwen, hij die de eerste stenen van de lawine losrukte, is ook de
eerste geweest die het signaal op rood zette, halt toeriep aan de ontketende
krachten en knarsetandend olie goot op de golven die hij hevig maar niet onbedwingbaar had gewenst. Vele blijken van moed hebben met minder recht meer
lof geoogst dan dit. Weinige artistieke pointeringen werden zo naarstig en
met zulk een verdachte haast onder het onverstand en een terp van ongenuanceerde vonnissen bedolven als deze onvoorziene belijdenis van een kunstenaarschap dat leeft van genetisch krachtiger normen dan de kalmerende, actueel
geldige en dat gespannen zit in proporties met net één dimensie te veel voor de
rust der gemiddelde intellecten.
De rel barstte los kort na de jongste oorlog, toen in Den Haag het Shellgebouw (het hoofdhuis van de Bataafse Importmaatschappij, 1938-1942, afb. 6)
zich voltooid aftekende tegen een uitspansel dat idealistische zowel als beneveld-raddraaiende gangmakers van „de moderne architectuur" zuinig en met
lichtvaardige zekerheid hadden gereserveerd voor uitsluitend propere en gedisciplineerde interpretaties van de voor een duizendjarige heerschappij gecarteerde inzichten en „wetten" . Sensatie, verontwaardiging, geschandaliseerdheid.
Onheuse woorden, waaronder nogal wat synoniemen op „verraad" en ,,renegaat", kregen royaal voorrang op iedere poging om naar de achtergronden van
deze verbazende architectonische daad te peilen. Al werden er zulke pogingen
ondernomen en bij zindelijk denkende critici zoals J. J. Vriend, Bruno Zevi
en Giulia Veronesi met begrip beloond —, de scheldtenoren hebben het, naar
Voltaireaans recept, in zoverre gewonnen dat Oud tot vandaag toe nog door tal
van waarnemers naar de rubriek der onbegrepen discontinuïteiten wordt verbannen.
Met dit om j oelde Haagse bouwwerk werd ongetwijfeld té veel gedemonstreerd om verteerbaar te zijn voor het gewoontedenken. Had het zich ertoe
beperkt een kwantitatief evenwicht te ontlenen aan zijn geometrische plattegrond, dan zou men er nog raad mee geweten hebben. Maar de symmetrie bleek
hier kwalitatief in eer hersteld als een zuivere formele schoonheid. Daarenboven
ging zij gepaard met een beslist streven naar monumentaliteit en liet de ontwerper aan de consequenties van dit samenspel zonder schroom hun enigszins omamentaal verloop. Dit alles te zamen klopte niet meer met de ijkingen van een
architectuurbeschouwing die haar dogma's angstvallig koestert: het esthetisch
42
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symmetrie-formalisme dient vervangen door vrije modulatie, het monument
moet gewantrouwd worden, het ornament is een misdaad.
De kans om generositeit van inzicht aan de dag te leggen, werd grandioos
gemist. Men heeft niet gemerkt uit welke diepe menselijke behoeften, met welk
een intens en verheven gevoel hier een pionier de beperkingen van het tot
regel opgevoerde modernisme heeft willen overschrijden en hoezeer hij daarbij
heeft kunnen rekenen op een irenisch samenklinken van visie en vakbekwaamheid, op een onbelemmerde belevenis van de scheppingsdaad. Het hele gebouw
verkondigt ondubbelzinnig de overtuiging dat het nieuwe bouwen méér behoort
te zijn dan een chirurgie die de exuberantie van versieringslust te lijf gaat,
méér dan een masochistische operatie waaruit nog enkel een minimum aan
essentiële bouw-organen overblijft. Een opvatting waarvoor slechts zij in wie de
ankylose der levensvervreemding werkt, onontvankelijk schijnen.
In het licht van deze kenmerken maakt het Shell-gebouw Oud's latere ontwerpen meer fundamenteel begrijpelijk dan een ongedocumenteerde benadering
zou vergunnen. Het Esveha-kantoorgebouw (1948-1950) en de Spaarbank
(1942-1958, afb. 14-15) te Rotterdam, het Vrijzinnig Christelijk Lyceum
(1950) en het Congresgebouw (1956, afb. 8-9) te Den Haag en vooral het
Bio-Herstellingsoord (1952-1960, afb. 10-13) te Arnhem komen erdoor te
voorschijn als getuigenissen van een onverstoorbare creatieve vrijheid, los
van om het even welke programma's of afspraken. De vanzelfsprekendheid, de
griffe ongedwongenheid van deze projecten werd reeds in de periode omstreeks
1938 met veel onvervaarde zelfpeiling bevochten op de verengendeneigingen
van tendentieuze idealen. Amor fati beantwoord.
Doch ook de vroegere werken winnen er aan duidelijkheid door. Men leert
hun uitzonderlijk gehalte hoger schatten; men verwerft de zekerheid dat zij uit
geestelijk diepere drijfveren en een rijkere artisticiteit ontstaan zijn dan menig
ander gebouw waarnaast zij, wegens uiterlijke verwantschappen, in de geschiedenis van de moderne architectuur werden opgenomen. De rij enwoninkj es in
de Weissenhof-Siedlung te Stuttgart (1927-1928, afb. 4), hoe rationeel ook van
conceptie, vormen een fraai geleed planologisch volume dat onmiskenbaar met
transrationele kracht wil bijdragen tot een urbanistische woonruimte met poëtische verinniging. Als zodanig zijn zij dan ook méér dan een ruimtelijk geref lecteerde zakelijkheid. Om dezelfde redenen is het een grove vaak begane
vergissing, de wereldvermaarde gevel van het inmiddels verdwenen Rotterdams
café De Unie (1925,afb. 5) te prijzen als een grafisch-architectonische ,,vertaling" van zekere schilderijen van Piet Mondriaan. De Neo-Plastische idee heeft
in Oud's persoonlijkheid zulk een wijde weerklank gevonden dat hij -- waarschijnlijk de enige van heel de Stijl-groep die Mondriaan's gespiritualiseerd
hinterland heeft betreden als het ware onvermijdelijk de geniale schilder in
de nabijheid moest komen, maar jaren tevoren hadden andere ontwerpen en
uitgevoerde werken, zoals het Scheveningse strandboulevard (1917, afb. 1) , de
Allegonda-villa te Katwijk (1917) , de fabriek te Purmerend (1919, afb. 3) en
het uit blauwe, gele en rode kubussen samengesteld houten gebouwtje te Rotterdam (1923, afb. 2) , reeds aangetoond dat hij tot deze convergentie was voorbestemd.
In de retrospectie zowel als op de toekomst gericht blijkt het Shell-gebouw
dus van cruciale betekenis. Al steekt er een zeker gevaar in, zich op deze evolutie-wending te verkijken en daardoor de zelfstandige waarde van de vroegere en
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latere werken beneden hun maat te meten, toch zal men „door dát werk heen
moeten", wil men hoogte krijgen van J. J. P. Oud's multilateraal plichtsgevoel
jegens kunst en leven.
Een bezielend Ja
Paradoxen, omkranst met de fijnste monkelingen, zijn Oud ruimschoots ten
deel gevallen.
Hij die met Spangen (1918), Tussendijken (1920), Oud Mathenesse (1922)
en De Kief hoek (1925, af b. 7) mede van de allereersten het sein gaf tot overwogen opname van de woninggebouwen in een groter organisatorisch planologisch verband, heeft nooit tot de C.I.A.M. 2 ) behoord. Het is waar dat hij van
den beginne af halsstarrig weigerde zich aan te sluiten omdat het programmapunt nummer één van deze congressen niet de geest betrof.
Het tijdschrift De Stijl dat hij met Theo van Doesburg, P. Mondriaan, V.
Huszar en A. Kok stichtte, heeft hij vrij spoedig verlaten omdat het volle leven
hem kostbaarder voorkwam dan het purisme der theorieën, maar na 1945 bleek
het zijn onontkoombaar noodlot zijn plicht Mondriaan en van Doesburg
te verdedigen tégen en te commentariëren v66r hun verhitte epigonen.
De subversieve generatie waarvan hij daadkrachtig deel uitmaakte, heeft de
oude H. P. Berlage nooit in haar hart gedragen, doch géén heeft juister en dieper dan hij de meester van de Amsterdamse Beurs vereerd.
Naar een wezenlijk sociale bouwkunst verlangend heeft hij meer dan eens
zijn afkeer voor het ,,dispar vulgo" niet kunnen verhelen, maar niemand heeft
tijdens de jongste twee decennia met meer hartstocht gewaarschuwd tegen het
collectivisme in de bouwerij, tegen de confectie, de bekrompen opvatting van
het industrial design en het gecommercialiseerde team-work.
Dezelfde Oud die de Amsterdamse School met haar op effect beluste decorativiteit heeft bestreden, mag men de bezwerende pleitbezorger noemen van het
ornament.
„Les geven, dat zou ik niet kunnen", zegt hij argeloos tot een leraar, ,,architectuur is voor mij geen probleem. Het is zo eenvoudig". Dit neemt niet weg
dat een Technische Hogeschool hem tot doctor honoris causa heeft uitgeroepen
en dat er geen cursus in bouwkunst bestaat die het in pedagogische overtuigingskracht bij zijn verspreide publikaties haalt.
Hij wiens geschriften en verwezenlijkingen zich aaneenrijgen tot één manifest van vitaliteit en creatieve onkreukbaarheid, constateert thans met omsluierde
ironie dat hij nooit één manifest heeft ondertekend ... .
Wijlen de Vlaamse architect Huib Hoste placht zijn oordeel over deze collega
2 ) Afkorting van: Congrès Internationaux d'Architecture Moderne. Deze congressen werden in 1928 te La Sarraz (Zwitserland) op initiatief van Madame Hélène de
Mandrot en met de medewerking van Prof. dr. Siegfried Giedion opgezet. Zij werden
sedertdien geregeld in verscheidene Europese steden gehouden, terwijl in enkele landen nationale C.I.A.M.-groepen werden opgericht. De C.I.A.M. bestudeerde in het
bijzonder de woningbouw en de stedebouwkundige problematiek van onze tijd. De
resultaten daarvan vindt men in enkele belangrijke publikaties, o.m. het Handvest van
Athene. Tot de belangrijkste deelnemers behoorden o.m. Le Corbusier, docenten van
het Bauhaus, C. van Eesteren, Victor Bourgeois, Huib Hoste, José Luis Sert, E. May,
A. Roth, G. Th. Rietveld, J. H. Bakema, Szymon Syskus, enz. In 1960 werd deze
„internationale vereniging" te Otterlo ontbonden.
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uit te drukken in één ontroerd adjectief: nobel. Er is i.c. wellicht geen waarachtiger kwalificatie toepasselijk dan deze ver strekkende hulde. Men moet intellectueel, artistiek en menselijk van een bijzonder „ras" zijn om zich te kunnen
veroorloven wat Oud zijn hele leven lang ongeforceerd afging: voortdurend in
de contramine staan en steeds aandachtig beluisterd worden; onverpoosd in een
strijdbare houding opdagen en bij de tegenstanders steeds meer achting winnen;
initiator van de meest revolutionaire architectuurbeweging der eeuw geweest
zijn en bijna vijftig jaren later de jeugdigste onder de tijdgenoten blijken.
In 1925 publiceerde hij „Bekenntnisse eines Architekten" onder een titel die
hem wel bijzonder karakteriseert: la und Nein s). Met een variante op Georg
Grosz zou ik er van willen maken: een klein neen en een groot ja. Hijzelf zou
daar dan met Walt Whitman op kunnen antwoorden:
Do I contradict myself ?
Very well then I contradict myself,
(I am large, I contain multitudes) .
En zo hij me het laatste woord laat, dan zou ik willen samenvatten dat dat ja
en dat neen en die contradicties uit overborrelende veelvuldigheid nooit een
innerlijke rechtlijnigheid in het gedrang bleken te brengen en in wezen nooit
anders zijn geweest dan een bewogen ja tot het leven, zijn geheimen en wonderen.
3 ) Eerst in Almanach „Europa", Verlag G. Kiepenheuer, Potsdam, 1925, opgenomen; daarna in: J. J. P. Oud, Hóllandische Architektur, Albert Langen Verlag, München, 1926, reeks: Bauhausbi cher. De aanhef van deze belijdenissen luidt aldus: „Ich
beuge das Knie vor dem Wunder der Technik, doch ich glaube nicht, dasz ein Dampfer mit dem Parthenon verglichen werden kann". En iets verder: „Ich hasse die Eisenbahnbrücken, deren Formen gotischen Kathedralen ahnlich sind, doch die reine
„Zweckarchitektur" mancher vielgerlihmten Ingenieurbauten kann mir auch gestohlen
werden".

Het dagelijks leven
in de Sovjet-Unie *' II
PROF. DR. P. ZACHARIAS O.F.M.Cap.

jeugd, onderwijs, opvoeding
E maaltijd is het hoogtepunt van het dagelijks gezinsleven, inzoverre hij de
huisgenoten aan één tafel tezamen brengt. Het is al erg genoeg, dat in de
S.U. het ploegenstelsel daarbij de man dikwijls doet ontbreken. Uit wat ik gezegd heb over de vrouwenarbeid volgt echter, dat er in Sovjet-Rusland ook voor
de vrouw veel kans bestaat op ploegendienst en dan is het een grote vraag of ze
samen kunnen eten. En de kinderen ? Twee j aar geleden zag ik te Moskou in de
late vooravond kinderen, die naar school schenen te gaan; als ik niet in de bus
gezeten had, zou ik het hen gevraagd hebben. Nu licht de Pravda me in: „Te
Moskou gaan de meeste (dus niet alle ! p. Z.) kinderen al in één ploeg naar
school. Maar er zijn bij ons immers nog niet weinig plaatsen, waar te weinig
ruimte is en waar de kinderen in twee of drie ploegen naar school gaan" 1 ) .
Van die „niet weinig plaatsen" vond ik de volgende vermeld: de republieken
Kazachstan 2 ) en Oezbekistan 3 ), het kolenbassin van Koeznetsk 4 ), de steden
Voronezj $) en Dnepropetrovsk 6 ), terwijl de berichten over langzame en onvoldoende scholenbouw letterlijk uit alle hoeken van de Sovjet-Unie kwamen en
de toestand vlak voor het begin van het nieuwe schooljaar „onbevredigend"
werd genoemd 7 ) .
Daarmee ben ik tot een onderwerp gekomen, dat we hier kunnen behandelen
n.a.v. wat in ons lijstje wordt gekwalificeerd als „tijd aan het kind besteed".
Kennelijk is daar sprake van een nog niet schoolgaand kind. Uiteraard kunnen
vader en moeder hun zorg daar alleen aan besteden, als ze thuis zijn. En als ze
wat eigenlijk als een gunstige omstandigheid beschouwd moet worden
„in dezelfde dienst zitten" ? Dan is de officiële oplossing: de baby-crêche en de
kleuterschool, die ieder bedrijf wettelijk verplicht is voor zijn arbeidsters te
organiseren. Op het ogenblik begint men ze te combineren met de schoolinternaten 8 ), waarop ik nog terug kom, maar die in ieder geval voor de schoolgaande jeugd als de ideale wijze van opvangen en verzorgen beschouwd worden.
Hoe dan ook, de school met haar betrekkingen tot het gezin behoren tot het
dagelijks leven, dus dien ik er bij stil te staan al is een uitgebreide behandeling
van heel het onderwerp hier niet mogelijk. Het afgelopen schooljaar was nl. het
eerste sinds de onderwijshervorming, waaraan Chroests j ef zijn hart verloren
heeft, maar waaraan ook nog al belangrijke vraagstukken vastzitten. Men rechtvaardigt deze hervorming vooral met een beroep op Lenin:

D

*) Cf. Streven, februari-nummer 1961, p. 462. In de verwijzingen in de voetnoten
betekenen P. Pravda, K.P. Komsomoljskaja Pravda, L.G. Literatoernaja Gazeta, I.I.G.
Oetsjiteljskaja Gazeta, N.Zj. Naoeka i Zjiznj en N.R. Naoeka i Religija. De citaten
zijn alle uit afleveringen van juli en augustus 1960 van deze bladen.
1) P., 11 augustus, blz. 4. ra) K.P., 11 augustus, blz. 1.
2) P., 28 juli, blz. 1. 6) K.P., 12 augustus, blz. 1.
3) U.G., 26 juli, blz. 2. ') U.G., 20 augustus, blz. 1.
8) LI.G., 7 juli, blz. 4.
4) K.P., 24 juli, blz. 1.
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„De wil van Lenin: „leren" — is ook nu een wet voor onze jeugd, maar dan ook
inderdaad leren, zoals Lenin het bedoelde: door iedere stap van studie, opvoeding en
ontwikkeling te verbinden met een onafgebroken strijd voor het communisme" g) .

Chroestsjef heeft het aldus nader omschreven:
„Wij lossen op het ogenblik twee historische opgaven op: de schepping van de
materieel-technische basis voor het communisme en de opvoeding van de nieuwe
mens. Wezenlijk vormen ze één proces. Blijven we achter met de vorming en opvoeding der Sovjetmensen, dan remmen we onvermijdelijk heel het werk van de commu
nistische opbouw.
Daarom hebben de partij en de regering bij het vaststellen van het program der
ontplooiing van de communistische opbouw zorg gehad voor de versterking van de
band tussen school en leven en voor de verdere ontwikkeling van het volksonderwijs" 10 ) .

In feite komt dit neer op een combinatie van leren en werken, die al in het
eerste schooljaar begint. Ik wil dit per se noch ongewenst noch onmogelijk
noemen. De ervaring, zoals die op het reeds vermelde onderwijzerscongres tot
uitdrukking kwam, toont echter wel aan, dat twee gevaren dan allerminst denkbeeldig zijn. Ten eerste dreigt het onderwijs een zo niet uitsluitend dan toch
wel overwegend utilitaristisch karakter te krijgen; de voor de handenarbeid
bestemde tijd brengt de algemeen vormende vakken in het nauw, waaraan dan
ook „in veel scholen" te lage eisen worden gesteld.
„In verband hiermee doet zich acuut de vraag voor van de noodzaak om te strijden
tegen onjuiste opvattingen bij een gedeelte der leerlingen, tegen hun minachtende houding ten opzichte van de algemeen vormende vakken" 11) .
Niet geheel onvermakelijk is de wijze, waarop een Sovjetliterator voor het
congres deze moeilijkheid meende te kunnen oplossen. Voor het literatuuronderwijs zag hij haar zelfs niet:
„Integendeel! Ik heb die bijzondere eigenschap van de literatuur op het oog, die
men de esthetica van de arbeid zou kunnen noemen.
U en ik kennen immers heel goed de bladzijden over de hooioogst van Levin in
Anna Karenina, over de lastdragers van Gorjkij en over Sjolochov's Davydov op de
akker. Onze literatuur is boordevol van tonelen, die de arbeid poëtiseren en de
schoonheid van de mens in de arbeid laten zien" 1e).
Het tweede gevaar werd op genoemd congres kort en goed als volgt gesignaleerd: „De kinderen raken oververmoeid; ze hebben geen tijd om te spelen of
een boek te lezen" 13 ) . En geen wonder ! Niet alleen komen ze soms uit school
met bergen huiswerk 14 ) ; dat gebeurt hier ook. Maar:
„Een van onze geboden luidt: als je klaar bent met je werk, verlies dan geen tijd;
de school wacht op je; heb je een ogenblik vrij, neem dan een boek en studeer zo, dat
je nog meer van nut bent voor je volk 15 ) .... In de activiteit van iedere Pioniers-en Komsomolorganisatie zijn dagelijkse verschijnselen geworden: het kweken van maïs,
het telen van konijnen en klein gevogelte, het bomen planten in steden en dorpen en
langs autowegen, het ophalen van oud metaal en papier. In de scholen, internaten en
kindertehuizen nemen de leden van de Komsomol en de Pioniers op steeds breder
schaal deel aan de zelfverzorging: het opruimen en herstellen van gebouwen, meubi-lair, het in orde houden der speelplaatsen, het vervaardigen van artikelen voor het
aanschouwelijk onderwijs, het herstellen van kleren en schoeisel" 18 ) .
En ziehier de prestaties van een pioniersafdeling in de provincie Gorjkij:
:

9 ) t.z.p., blz. 3.
13) t.z.p.
i0 ) U.G., 10 juli, blz. 3.
14) U.G., 10 juli, blz. 5.
116
1 ) U.G., 8 juli, blz. 2.
) U.G., 8 juli, blz. 6.

t.z.p., blz. 7.

) t.z.p., blz. 1.
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„In het afgelopen schooljaar (sic!) haalde ze bijna vijftien ton oud metaal op,
bracht veertien ton as op het land, plantte duizend bomen, had de volledige verzor
ging van 1300 stuks gevogelte op de kolchoz, maakte meubels en poppenkleren voor
de kleuterschool" 17) .

-

M.a.w. we staan hier voor een wettelijk georganiseerde en van hogerhand
we zijn nog altijd op
opgelegde vorm van kinderarbeid. Een „opvoeder"
klaagde er over, dat de kinderen „op de mijnen en
meergenoemd congres
houtvesterij" niet worden toegelaten om te werken 18 ), maar een collega kon vol
trots meedelen:
„In de werkplaatsen, waar onze kinderen arbeiden, verschijnen dikwijls plakkaten,
opgehangen door het fabriekscomité van de Komsomol: We begroeten Galja Golubeva, leerlinge van de negende klas, die haar dagtaak voor 240 procent vervuld
heeft" 19 ).
Deze laatste aanhalingen hebben betrekking op leerlingen van de hoogste
klassen en van het vervolgonderwijs, die rechtstreeks in het produktieproces
worden opgenomen. Zelfs de met reden zozeer verfoeide kapitalistische misbruiken blijven daarbij niet uit: kinderen beneden de vijftien jaar worden te
werk gesteld; men laat ze te lang en te zwaar werken, onthoudt ze hun vakantie
enz. 90 ). Het verhaaltje over Galja Golubeva (negende klas, dus ongeveer zestien j aar oud !) laat echter tevens zien, dat deze kinderen ook al ingeschakeld
worden in het j acht- en j aagsysteem van de „socialistische wedijver".
En daarom, d.w.z. om precies dezelfde redenen die ik heb aangegeven, toen
het over de arbeid der volwassenen ging, neemt de communistische partijpropaganda niet alleen een grote plaats in bij het onderwijs, dat is nl. altijd zo
geweest maar er wordt daar op het ogenblik bijzonder veel werk van gemaakt. Want op de vooravond van het onderwijzerscongres verklaarde de
Pravda categorisch: ,.De taak van het onderwijs is: het opgroeiende geslacht te
onderrichten en op te voeden in de communistische geest" 21 ) en op diezelfde
toon ging het de daarop volgende dagen door:
„Bij de opvoeding van de nieuwe mens moeten we hem niet alleen leren werken,
maar ook leren leven als communist .... De school moet door heel de inhoud en
organisatie van het onderwijs en van het pedagogisch proces de opvoeding van de
mens der communistische samenleving garanderen. Daarin bestaat het wezen van heel
de schoolhervorming .... Iedere school moet er naar streven, dat haar leerlingen de
materialistische levensbeschouwing en de communistische ideologie beheersen, de
partijpolitiek begrijpen en strijden voor haar verwezenlijking in het leven" 22 ).
Het gezagvolle woord van Chroestsjef heeft dit tenslotte nog eens extra dik
onderstreept:
„Zeer belangrijk is het bij het onderwijs in alle vakken het ideologisch peil in de
school op te voeren. Het zal u zeker bekend zijn, dat het Centraal Comité van de
Partij het noodzakelijk heeft geoordeeld te beginnen met het komende schooljaar in de
oudste klassen van de vervolg- en technische scholen een nieuwe populaire cursus in
te voeren: „De grondbeginselen van de politieke kennis". Wij willen, dat de jeugd
grondiger bekend zal worden met de voornaamste taken van de communistische opbouw, met de leer van Marx, Engels en Lenin over het communisme. Wij willen, dat
de jeugd een juist begrip zal hebben over de vraagstukken van deze tijd, dat ze in
zich beter de trekken van de nieuwe mens zou aankweken, die het communisme op te
bouwen en er onder te leven zal hebben" 23).
17) t.z.p., blz.
1,8 ) tz.p., blz.
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3. 21) P., 6 juli, blz. 1.
5. 22) U.G., 7 juli, blz. 2 en 4.
) U.G., 10 juli, blz. 6. 23) U.G., 10 juli, blz. 3.
K.P., 28 juli, blz. 1; U.G., 4 augustus, blz. 1.
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Om zowel deze cursus als de onderwijshervorming in haar geheel tot een
werkelijk succes te maken is aan de Partij en met name aan haar jeugdorganisaties, de Pioniers (7 tot 15 jaar) en de Komsomol (15 tot 25 jaar), een grote
mate van invloed ingeruimd:
„Men moet meer vertrouwen hebben in de leden van de Komsomol en tegelijkertijd
ook meer van hen eisen. Ze moeten de volledige verantwoordelijkheid beseffen en
dragen voor het leren en het gedrag der leerlingen, voor de orde in de school, voor
haar goede inrichting, voor het handhaven der activiteit van heel het collectief
.... De hoof dleid (st) er van de Pioniers is een politieke leid(st)er .... In het opvoe
dingswerk moet hij (zij) gelijk staan met de vice-directeur van de school" 2h).

).

Dit kan natuurlijk alleen maar zonder spanning, wrijving of erger gaan, als
het onderwijspersoneel uitgesproken loyaal staat tegenover de Partij en haar
politiek. Op het onderwijzerscongres bedroeg het aantal partij- en komsomolleden bijna 75 procent der deelnemers 26 ) ; dat is vijfmaal zoveel .als het aantal
leden van deze beide organisaties procentsgewijs van heel de bevolking uitmaken. Ik kan niet beoordelen, of dat op het congres bereikte percentage al of niet
beantwoordt aan het percentage der partij- en komsomolleden van heel het
onderwijzerskorps, maar twee uitlatingen op het congres wijzen er m.i. toch op,
dat de machtspositie van de Komsomol in de school niet geheel en al onbestreden is en nog altijd enig verzet oproept:
„In het licht van het januaridekreet over de partijpropaganda moeten de Komsomol
en de school streven naar een grondige verbetering van de Leninistisch-Marxistische
vorming, de politieke voorlichting van de schooljeugd en haar begrip bijbrengen van
de grondslagen der partijpolitiek. Tot nu toe leeft bij ons nog de onjuiste mening, dat
de schooljeugd te jong is om met de stellingen van het Leninistisch Marxisme bekend
gemaakt te worden. Is het dan juist, dat de kinderen zelfs tot in de hoogste klassen
praktisch niet de minste systematische kennis krijgen van deze vraagstukken? .... Nu
zijn alle voorwaarden gerijpt, opdat de Komsomol in de school de leidende en organiserende kracht van het leerlingencollectief zou worden; daarvoor is nodig, dat men
niet in woorden, maar in feite zijn zelfstandigheid waarborgt. Wordt dat op de juiste
manier opgelost, dan verlaagt het niet alleen het gezag van de onderwijzer niet, maar
dan verhoogt het integendeel zijn rol als oudere kameraad, verstandige raadsman en
gevoelige vriend" 21)
Een maand later wordt er nog eens om meer medewerking van het onderwijspersoneel en meer zelfstandigheid voor de Komsomol gevraagd 28 ) . Zonder deze
symptomen in omvang en betekenis ook maar enigszins te willen overschatten
meen ik ze toch te mogen zien als een getuigenis, dat er in Sovjet-Rusland nog
opvoeders zijn, die in verantwoordelijkheidsbesef t.o.v. de hun toevertrouwde
jeugd haar inschakeling bij de communistische partijpolitiek proberen te beperken, al was het alleen maar om haar meer kans te geven op een normale en
grondige intellectuele vorming.
Maar ook bij de jongeren zelf ik bedoel hier hen, die geen kind meer zijn
blijkt niet alles aan de officiële leiding en haar propaganda te beantwoorden.
Een van hun vertegenwoordigers bekende op het onderwijzerscongres:
„Het heeft geen zin te verzwijgen, dat tegelijk werken en studeren niet gemakkelijk
is. Het gebeurt, dat we na een arbeidsdag vermoeid naar de klassen komen, op zijn
zachtst uitgesproken: zonder op de lessen voorbereid te zijn" 29 ) .
De gevolgen van de onderwijshervorming voor deze leeftijdsgroep zijn hier24) U.G., 9 augustus, blz. 3.
25) U.G., 12 juli, blz. 2.
26 ) U.G., 8 juli, blz. 7.

27)
28)
92)

U.G., 8 juli, blz. 2.
U.G., 9 augustus, blz. 3.
U.G., 8 juli, blz. 6.
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mee even scherp als kort getekend. Normaal vervolg- en hoger onderwijs, d.w.z.
waarbij men zich uitsluitend op de studie toelegt, is uitzondering geworden.
Ideaal en zoveel mogelijk algemeen doorgevoerde regel is de studie, die gemaakt
wordt zoals de geijkte term luidt „zonder zich los te maken van het
produktieproces".
Het is merkwaardig en veelbetekenend, dat, terwijl het onderwijzerscongres
de hervorming nog aan het bespreken was, er in de Sovjetpers een discussie
aanhangig werd gemaakt, die er een aspect van behandelt, dat althans te
oordelen naar de gepubliceerde verslagen op het congres zelf niet ter sprake
kwam. Tegen het einde van deze studie kom ik op de eigenlijke inhoud van
deze gedachtenwisseling nog terug; hier stip ik er slechts enkele elementen van
aan, die me hier te pas komen. Het grote woord „discussie", dat ik heb gebruikt,
roept onvermijdelijk de gedachte op aan vrijheid van meningsuiting. Ik wil daar
in mijn conclusies nader op ingaan, maar ziehier een voorbeeld, hoe goed de
discussiërenden weten, waar de grenzen van hun mogelijkheden liggen:
„We treden niet in het minst op tegen de combinatie van arbeid en studie. Het zou
dom en heiligschennend (sic!) zijn een aanslag te plegen op een der grote veroveringen van het Sovjetvolk" 30 ) .
Binnen die grenzen kan het dan wel eens fors gezegd worden, b.v. door een
studente, die het leven van haar collegae aldus typeert:
„Ze halen de voorbijgangers in, ze proberen de tijd zelf in te halen; ze haasten zich
ofwel naar hun werk ofwel naar de studie. Het ijzeren regime van de tijd dwingt hen
om van alles af te zien, wat buiten het kader van hun specialiteit valt. Dat leidt tot
een eenzijdige ontwikkeling" 331 )
De combinatie werken-studeren blijkt o.a. daarom zo moeilijk te zijn, omdat
„de arbeiders-studenten in vier dagen hetzelfde moeten doen wat de niet-arbeiders in zes dagen doen" 32 ) . Er wordt veel over geklaagd, dat de leerprogramma's en -boeken niet aangepast zijn aan de speciale omstandigheden van dit type
studenten, maar dezelfde zijn als voor de normale opleiding. En men bedenke,
dat het hier gaat over avond- of schriftelijk onderwijs, dat zowel het vervolgonderricht als de universitaire opleiding omvat of m.a.w. deze hervorming heeft
ons systeem van avondmulo en -gymnasium naar alle richtingen uitgebreid en
dat dan voor jonge mensen met een werkdag, die wezenlijk zwaarder is dan bij
ons.
Heel aardig wordt deze situatie gekarakteriseerd door de volgende samenloop.
Op dezelfde dag, dat het onderwijzersblad in zijn verslag van het congres deze
tirade opnam:
„De regering heeft tegemoetkomingen vastgesteld voor hen, die avondonderwijs
volgen. De overgang naar de verkorte werkdag wordt voltooid. Dat alles schept uitzonderlijk gunstige voorwaarden om de arbeidende jeugd naar de studie te trekken" 33.)
stonden in een ander Sovjetorgaan over die „uitzonderlijk gunstige voorwaarden" de volgende ontboezemingen te lezen:
„De uren en minuten blijken niet voldoende te zijn niet alleen om uit te slapen, een
boek te lezen of met een meisje te gaan wandelen, maar er is ook geen tijd voor een
volwaardige studie .... Bestaat er geen gevaar voor de gezondheid door te weinig
30) L.G., 7 juli, blz. 2.
31) L.G., 27 augustus, blz. 6.

32) t.z.p.
33)

U.G., 7 juli, blz. 3.

690 HET DAGELIJKS LEVEN IN DE SOVJET-UNIE II
slaap? En zullen ze zich niet gaan beperken tot het noodzakelijke minimum? De
smaak voor iets anders ~ muziek, literatuur — verliezen? .... Moeten studieprogram
en .duur niet herzien worden?" ") .
Men stelt voor de studie per dag te beperken tot hoogstens drie à vijf uur
(hoeveel is het dan nu? !), i.p.v. vier slechts drie avonden les te geven, de
arbeiders-studenten per dag één uur minder te laten werken, maar zullen de
anderen daarvan inkomen, want de arbeidsproduktiviteit mag niet aangetast
worden ! Om dezelfde reden zal een ander voorstel ook niet veel kans maken,
nl. om ze de laatste twee j aar van hun studie helemaal uit het produktieproces
te halen. De arbeiders-studenten zullen voor zulke maatregelen trouwens zelf
ook niet veel voelen, want waarschijnlijk zou het voor hen harder werken betekenen en in ieder geval vermindering van inkomen. Om de laatste reden wordt
de éne vrije dag, die ze per week voor de studie kunnen vragen, meestal ook
niet opgenomen 35 ) . In het licht van wat ik hierboven gezegd heb over de
levensstandaard mag dat begrijpelijk heten.
Zondagsviering
Over de hoofdstukken „in orde houden van het huis" en „de was doen" in
het lijstje aan het begin van dit overzicht valt, zoals ze daar staan, weinig te
zeggen om de eenvoudige reden, dat man en vrouw samen daar per dag niet
meer dan een half uur aan blijken te besteden. Dit kan hoogstens leiden tot een
onderzoek naar de oorzaak hiervan en tot de vraag: wanneer en hoe dit werk
dan wel gebeurt. Het antwoord staat in een ander lijstje, dat laat zien, hoe hetzelfde gezin de zon- en feestdagen doorbrengt ") :
man
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5 uur, 40 min.
30 min.
50 min.
8 uur, 30 min.
8 uur, 80 min.

vrouw
1 uur, 20 min.
5 uur, 10 min.
1 uur
3 uur
8 uur
5 uur, 30 min.

Dit beeld beantwoordt inzoverre volkomen aan wat ik twee j aar geleden te
Moskou zag, dat de zondag er uitgesproken een drukke winkeldag bleek te zijn.
Ik weet niet, of u bijna zes uur winkelen, wanneer het eenmaal per week gebeurt, veel of weinig vindt. Mij lijkt het nog al veel, omdat er door de week
toch ook nog anderhalf uur per dag aan besteed werd. Maar dan denk ik terug
aan het tekort aan winkels, waarover ik u klachten heb aangehaald, en aan het
in de rij staan, dat ik althans in 1958 behalve voor de broodwinkels overal heb
gadegeslagen. Chroests j ef heeft in mei jl. gezegd, dat het nu alleen nog voor
pianozaken voorkomt en dat de rest kapitalistische laster is; ongetwijfeld een
wezenlijke geruststelling, maar die klachten dateren van augustus jl. ! Als u
34) L.G., 7 juli, blz. 2.
35) L.G., 27 augustus, blz. 6.
-m) K.P., 29 juli, blz. 3.
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echter vindt, dat de Moskovieten te weinig winkelen, dan meen ik u te moeten
verwijzen naar de klachten over te kleine voorraden en te geringe sortering der
artikelen, die ik vermeld heb, en op de beperkte behuizing, die o.a. hieruit blijkt,
dat de vrouw met één uur werken 's zondags en een half uur dagelijks door de
week haar woning in orde kan houden; ook herinner ik u in dit verband aan
een reeds gedane aanhaling (over de verhuurinrichtingen), waar gezegd werd,
dat het weinig zin heeft „de woonruimte te belasten" met technische huishoudelijke artikelen. Natuurlijk is het niet belangrijk, of, zoals in dit lijstje, de man
de inkopen doet of de vrouw; het is tenslotte meer een aanwijzing dan een
norm.
Zondagsrust bestaat dus voor het winkelpersoneel niet; ook de markt gaat op
zondag door 37 ) . Dit is echter geenszins de enige uitzondering. Wanneer het
tegen het einde van de maand loopt en een bedrijf is om welke reden ook achter op het schema, dan wordt 's zondags doorgewerkt om de norm alsnog te
halen 8 ), zoals op de kolchoz 's zondags de wegen in orde worden gebracht om
klaar te zijn voor de oogst 39 ) . Te Moskou werd door studenten in hun vrije tijd
en op zondag een huis van vijf verdiepingen gebouwd °). Vooral de partijorganen en -functionarissen zijn 's zondags zeer actief 41 ) en dit geldt heel bijzonder van de Komsomol; in zijn publikaties komt men telkens het woord
voskresnik tegen: de zondagsactie, die meestal een regelrechte extra arbeidsprestatie is.
Het is dus nog niet zo zeker, dat onze Moskouse huisvrouw 's zondags die
rium tien uur arbeid van het lijstje aan haar gezin zal kunnen besteden. Maar
aangenomen, dat ze nergens ingeschakeld wordt, dan vormt die tijd toch een
voskresnik, die wel een schril licht werpt op het lot van de gemiddelde Sovjetvrouw. Al de luidruchtige verzekeringen over de zorg, waarvan zij het voorwerp
zou zijn, over de bevrijding en verheffing, die het communisme haar gebracht
zou hebben, nemen niet weg, dat ze tot nu toe in feite nog een sloof is, zoals
Gorjkij ze in de hoogbloei van de kapitalistische samenleving gekend en met
deernis beschreven heeft.
U zult wel niet verwacht hebben in dit tweede lijstje een hoofdstuk aan te
treffen, getiteld: kerkbezoek. Als u daarbij maar niet bent uitgegaan van de
toch altijd nog zeer verbreide mening, dat in Sovjet-Rusland alle kerken verwoest of gesloten zijn en dat men er zijn godsdienstige plichten, voorzover ze
betrekking hebben op de eredienst, alleen maar clandestien kan vervullen.
Dit voert me echter naar een nieuw onderdeel van mijn overzicht.
Godsdienst en Kerk leven nog
Heeft het zin om sprekende over het dagelijks leven in de Sovjet-Unie er
deze onderwerpen bij te halen ? De communistische atheïstische pers zal dit
pertinent ontkennen:
„De beslissende proef op de som voor de beginselen van het proletarisch atheïsme,
het bewijs voor zijn juistheid en levenskracht is in ons land geworden: de feitelijke
opbouw van het socialisme, de geweldige revolutionaire hervormingen, die het Sovjet37) P., 29 augustus, blz. 4. s°) K.P., 11 augustus, blz. 2.
38) P., 14 augustus, blz. 3. 40) t.z.p.
41 ) K.P., 20 juli, blz. 2; P., 15 augustus, blz. 2; 17 augustus, blz. 2; 27 augustus,
blz. 2.
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volk o.l.v, de communistische partij tot stand heeft gebracht en tot stand blijft brengen. In een kort tijdsbestek is ons socialistisch vaderland veranderd in een land van
massale godloosheid. Het proces van de breuk der arbeiders met de godsdienst, van
hun uittocht uit de godsdienstige organisaties en van het verval van de invloed der
godsdienstige ideologie heeft zich in een ongekend tempo ontwikkeld. De overweldigende meerderheid der bevolking van ons land, zowel buiten als in de steden, is nu
bewust atheïstisch" 42 )
Tussen haakjes: we mogen echt niet denken, dat die „proef op de som" en
dat „ongekende tempo" iets te maken hebben gehad met „godsdienstvervolging,
toepassing van geweld en administratieve maatregelen tegen gelovigen en geestelijken" ! Dat is allemaal een „lastercampagne" van de „buitenlandse reactie",
die dat maar blijft volhouden!
„De leugen heeft echter korte benen. Buitenlanders, die naar de Sovjet-Unie kwar
men, waren gedwongen toe te geven, dat daar in werkelijkheid geen enkele vervolging
van godsdienst en Kerk plaats heeft, dat de grondwet van de Sovjet-Unie, die aan
alle burgers volledige gewetensvrijheid garandeert, onvoorwaardelijk nagekomen
wordt" 43) .
Mocht u hierdoor nog niet overtuigd zijn, dan verwijs ik u naar Chroests j ef
in hoogsteigen persoon:
„Al zijn we atheïst, toch kweken we absoluut geen vijandschap tegen de gelovigen.
We hebben nooit opgeroepen en we zullen nooit oproepen tot vijandschap onder de
mensen op grond van de godsdienst" ") .
Ik laat die grootmoedigheid even voor wat ze is en kom terug op die „overweldigende meerderheid", waarvan zojuist sprake was. Trekt men die af van het
totaal, dan kan er niet veel overblijven. Niettemin is het zeer belangwekkend
gade te slaan, dat die minieme minderheid de „militante atheïsten" -- zoals ze
zich net als dertig-veertig j aar geleden weer opvallend graag en veelbetekenend
noemen heel wat te stellen geeft. Het hierboven aangehaalde artikel stelt de
toestand heel rooskleurig voor:
„De christen-democraat La Pira, die in 1959 de Sovjet-Unie bezocht heeft, schreef:
„Ik ben tot de conclusie gekomen, dat de godsdienstige grondhouding van het Russische volk klaarblijkelijk bloeiend gezond is .... Men heeft veertig jaar gestreden,
maar het geloof niet uit kunnen roeien". Maar waar berusten die conclusies van de
christen-democraat op? Waar zijn de feiten? Als La Pira de activering der godsdienstige organisaties bedoelt, die men de laatste tijd in ons land waarneemt, dan is die
activering een getuigenis voor de zwakke positie van de godsdienst, voor de wanhopige pogingen om zijn bestaan te rekken en hem van de ondergang te redden" 45 ) .
Daargelaten, dat ik zoals ik elders betoogd heb 46 ) het optreden van
La Pira in dezeniet zo geslaagd kan vinden, zou met talloze aanhalingen uit de
Sovjetrussische atheïstische literatuur aangetoond kunnen worden, dat die ,,wanhopige pogingen" al veertig jaar duren. Daarom zou het wel eens precies omgekeerd kunnen zijn, nl. dat de verscherping die de strijd tegen de godsdienst
op het ogenblik onmiskenbaar te zien geeft, een wanhopige poging is van het
communisme: nog wel niet om zijn bestaan te rekken en zich van de ondergang
te redden, maar wel om een lastige tegenstander, als de godsdienst nog altijd is,
voorgoed kwijt te raken. En omdat er praktisch geen dag voorbijgaat, waarop
de Sovjetpers geen melding maakt van deze schijnbaar zo ongelijke maar toch zo
langdurige strijd, mag dit onderwerp hier niet ontbreken.
blz. 74.
blz. 40-41.
46) Het La Pira incident, De Gelderlander, 25 september 1959.

42) N.R., augustus, blz. 40.
43) t.z.p.

45)

44) t.z.p.,
t.z.p.,
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De strijd is langdurig, omdat de godsdienst nog altijd leeft en zich bemerkbaar maakt. Buitenlandse bezoekers zien meestal alleen de overigens niet zeer
talrijke, maar vooral 's zondags stampvolle kerken. Dat is iets, zelfs ongetwijfeld iets zeer belangrijks, maar het is niet alles en misschien niet het voornaamste. In ieder geval dwingt het de Sovjetpers er telkens en telkens op te wijzen
als op iets, dat bezorgdheid moet veroorzaken 47 ) . Dat doet het ook inderdaad,
zoals uit het volgende moge blijken:
Met kennelijk heimwee herinnert een correspondente aan de goede oude tijd van
het militante atheïsme o.l.v. E. Jaroslavskij (t 1943) en vervolgt dan: ,,Zijn we echter
niet te tolerant geworden t.o.v. God? En verliezen we soms niet het gevoel voor ons
recht op een actieve, dagelijkse en militante antigodsdienstige propaganda, even actief,
dagelijks en militant als de godsdienstige propaganda is? De laatste tijd zijn er niet
weinig oude kerken hersteld. Ze zijn schilderachtig: die kerken en kerkjes, daar niet
van! .... Maar kunnen we vergeten, .... dat het onze rechtstreekse plicht is daar
een hoog gekwalificeerde en waardige atheïstische propaganda tegenover te plaatsen?"
.... „De hedendaagse priesters — schrijft een ander ^- krijgen in het seminarie een
veelzijdige opleiding. Ze leren niet alleen de liturgie, ze leren de welsprekendheid; men
leert hen de atheïsten te weerleggen en hun aanvallen af te slaan" ") .
Ook hier moeten we met onze conclusies voorzichtig zijn en we kunnen
daarbij nauwelijks overdrijven. Maar wanneer de Sovjetpers het blijkbaar niet
opportuun vindt een aantal uitlatingen, die het voor de godsdienst opnemen, te
verzwijgen
b.v. reacties op het atheïstisch optreden van apostaten 49 )
dan
meen ik aan die noodzakelijke reserve toch niet te kort te doen door de gevolg
trekking, dat de godsdienst in de Sovjet-Unie nog veel vitaler is dan haar leiders
voorgaven en dan hun lief is. Op de aard van die vitaliteit kom ik nog terug.
47) N.R., juli, blz. 29; K.P., 30 juli, blz. 2.
48) L.G., 9 juli, blz. 6.
49) N.R., juli, blz. 69-71; U.G., 16 juli, blz. 2-3 (van „een groep pedagogen"!) .
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Danilo Dolci in Sicilië
J. M. VAN HILLE en B. DUBOIS

OK West-Europa heeft zijn onderontwikkelde gebieden. De meest tragisch
O
getroffen zone is juist die waar uit de Griekse, Romeinse en Westerse
beschavingen de eerste Europese cultuursynthese is ontstaan: Sicilië. Het eiland
het grootste van de Middellandse Zee kan op het ogenblik onmogelijk
een menswaardig bestaan verschaffen aan zijn 4.770.000 inwoners. Slechts 1/3
der voorradige arbeidskrachten is volledig tewerkgesteld, en dan nog tegen
lonen die ver beneden die van het geïndustrialiseerde Noorden liggen. Een
ander derde van de werkwilligen vindt slechts heel onregelmatig een voorlopige
arbeidsgelegenheid, vooral dan in de landbouw, waar zoals overal ter wereld de
lonen het laagst zijn. Voor de overigen is er gewoon geen werk. Voor hen stelt
zich het probleem: uitwijken of voortleven in ellende. Werklozensteun wordt
alleen gegeven aan diegenen die vroeger gewerkt hebben en slechts gedurende
zes maanden na hun ontslag. Het grootste gedeelte van de bevolking bestaat
overigens uit landbouwers, wier bedrijf slechts het allernoodzakelijkste levensminimum voortbrengt.
Door de centrale regering in Rome wordt sinds meer dan dertig jaar naar een
oplossing voor dit probleem gezocht. Sinds de Tweede Wereldoorlog, waarin ze
een nauwer contact kregen met de rest van Italië, van Europa en van de wereld,
zijn de Sicilianen zich scherper dan tevoren het pijnlijke van hun situatie gaan
realiseren. Maar tot een oplossing komt het niet. Rome stuit bij elke serieuze
poging op een stil maar krachtig verzet van het Noorden, dat in een geïndustrialiseerd Sicilië met goedkope arbeidskrachten een te duchten mededinger ziet.
Sicilië is op den duur zo verbitterd geworden, dat het alle, meestal slechts f rag-

mentaire, hervormingspogingen a priori koel bejegent en vaak met sarcasme
afwijst. Het probleem dat karakteristiek is voor alle onderontwikkelde gebieden,
is ook hier heel acuut: men sluit zich voor de oplossingen die geboden worden.
Sinds 1948 heeft Sicilië een autonoom statuut, met een eigen regering en een
eigen regionale vergadering. De machten waarover deze organen beschikken,
zijn belangrijk: bijna het gehele economisch en sociaal leven ligt in hun handen.
Maar de maatregelen welke zij treffen, lij den aan een gebrek aan coördinatie en
stuiten bovendien op een verregaande passiviteit van de lagere bevolkingslagen,
die liever schijnen te berusten in hun ellende dan actief mee te werken aan een
sociale en economische hervorming. Wie in Sicilië iets wil veranderen, moet
hiermee beginnen: de armen bewust maken van hun ellende, van hun waardigheid ook en van hun mogelijkheden, en daaruit hun beste krachten halen tot
hun geestelijke en materiële wederopstanding. Dat doet precies Danilo Dolci.
Geboren in Triest (1924) uit een Italiaanse vader en een Joegoslavische moeder, heeft Dolci eerst architectuur gestudeerd te Milaan. In 1953 heeft hij zich
in Trappetto op Sicilië teruggetrokken om daar zijn origineel lekenapostolaat
uit te oefenen. Hij huwde er een Siciliaanse weduwe met vijf kinderen, wier
echtgenoot „van angst" was omgekomen ten tijde van de beruchte Guilliamo;
uit dit huwelijk sproten nog twee kinderen, waarna Dolci het nodig vond ook
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nog vijf wezen te adopteren. Hij vestigde zich in „La Spina", de armste wijk
van Partinico, een geducht centrum van de Maffia. Aldus was hij er zeker van,
direct en voortdurend in contact te leven met de concrete behoeften van de
meest verlatenen. Hij tracht er de ergste nood te lenigen, verschaft de daklozen
onderkomen en de werklozen arbeid; hij houdt enquêtes om zich uitvoerig te
documenteren over de reële situatie; hij schrijft artikelen en boeken om de
ellende van het land wereldkundig te maken en de besluiteloosheden van de
regering aan te klagen.
Vooral trekt hij te velde tegen de feodale toestanden die, ondanks de schijnbare democratische vrijheid, in Sicilië nog steeds heersen. De grootgrondbezitters, de (enkele) industriëlen en de clerus hebben praktisch alle macht in handen en leggen de armen, de „braccianti" (zij die slechts hun armen hebben om
te leven) de meest onrechtvaardige arbeidsvoorwaarden op. Zij steunen daarbij
op drie machtige middelen: de Wet, die in haar juridische koelheid geen rekening kan houden met concrete gevallen; het geld, dat hen in staat stelt de gunst
te verwerven van wie zij het nodig achten; de Maffia ten slotte of de „geheime
macht", die met terreur optreedt wanneer ze daartoe aangezocht wordt door de
meest biedende. Politieke en economische macht zijn hier één.
Tegen dit alles wil Dolci reageren. Hij wil een einde maken aan de uitpersing door tolgelden en aan de „protectionistische" maatregelen van de Maffia;
hij wil de laksheid van de administratie aan de kaak stellen; en positief wil hij
in het land nieuwe industrieën doen vestigen, die ten minste een deel van de
„inoccupati" zouden opslorpen.
Vooraf is het echter nodig dat de Sicilianen zelf uit hun lethargie gewekt en
bewust gemaakt worden van hun eigen mogelijkheden. En ook hier staat Dolci
voor zeer grote moeilijkheden. De feodale sfeer waarin de Siciliaan na zo vele
eeuwen van dwingelandij en vreemde bezetting nog steeds verkeert, heeft van
hem een fatalist gemaakt. Hij gelooft niet meer in een betere toekomst. De
armoede is te groot, de middelen zijn te beperkt. Wie zich aan deze situatie
niet aan kan passen, moet maar uitwijken; wie wil blijven, moet de zaken nemen
zoals ze
„ iis de slaap en zij zullen altijd degene
Wat dezijn.
Sicilianen willen
haten die hen wil wekken, ook wanneer hij hun de schoonste cadeaus zou aanbieden" 1 ) . Vooral als die wekroep of die geschenken van een vreemdeling
komen, staat de Siciliaan er erg wantrouwig tegenover. In zijn gesloten familieverband beschouwt hij iedere inwijkeling als een indringer, vooral als die van
het Italiaanse vasteland komt.
In de gesprekken die we met hem hadden, toonde Dolci zich zeer optimistisch. Maar was dit niet slechts een „officieel" optimisme ? Is het wel zo zeker
dat tegenover hém dit wantrouwen niet meer bestaat? Te Partinico (dat eigenlijk een groot dorp is, hoewel het rond de 30.000 inwoners telt), waar zijn
hoofdkwartier gevestigd is, kon niemand ons de weg wijzen naar zijn centrum,
zelfs niet in de onmiddellijke omgeving; niemand had zogezegd ooit van hem
gehoord; ten slotte was het een van zijn naaste medewerkers, een Zwitser, die
ons bij hem bracht.
Meer succes schijnt hij te hebben met zijn pogingen om de aandacht van de
wereldopinie op de Siciliaanse wantoestanden te vestigen. Zijn bijbedoeling is,
indirect op de Italiaanse Staat en de Siciliaanse regering zulk een druk uit te
1

) G. de Lampedusa in De Tijgerkat.
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oefenen, dat deze zich moreel verplicht voelen in te grijpen. Geslaagd zijn deze
pogingen in deze zin, dat zijn actie op dit ogenblik beter bekend is door de
buitenlanders die Sicilië bezoeken dan door de Sicilianen zelf, maar of de wereldopinie de verlangde invloed zal doen gelden op de Italiaanse en Siciliaanse
overheid, blijft een andere vraag. Het trucje is immers gemakkelijk gevonden:
Dolci wordt als een communist bestempeld, en dus is men wel moreel verplicht
hem te negeren. Daarmee is het probleem dan weer opgelost.
In de eerste maanden van 1961 komt Dolci waarschijnlijk klaar met een concreet plan voor economische en sociale hervormingen 2 ) . Zelf zal hij instaan
voor de sectoren waarin hij nog mag en kan optreden. Praktisch blijft dit
beperkt tot lokale volksopvoeding en landbouw. De andere punten van het
plan, die meer omvangrijke middelen vereisen vooral de nodige openbare
werken: nieuwe wegen en afdammingswerken zullen aan de overheid worden voorgelegd om van haar de middelen te verkrijgen voor de uitvoering.
Zijn medewerkers
Omdat hij zich duidelijk genoeg realiseerde dat er van de Siciliaanse autoriteiten niet veel te verwachten was, heeft hij lange tijd uitsluitend op zijn eigen
krachten gerekend. Toen hij zich in Trappetto vestigde, begon hij daar, met de
hulp van enkele inwoners, zelf de openbare wegen in de omgeving te verbeteren. Zolang dergelijke werken tot het lokale plan beperkt bleven en niet al te
duur uitvielen, hielp de overheid wel mee. Maar de uitbreiding van zijn plannen
maakte medewerking van anderen noodzakelijk. Verschillende economisten,
sociologen, landbouwspecialisten en urbanisten wist hij over te halen om zich
voor een of meerdere jaren in zijn dienst te stellen. Zij vormen het centrale
studiecentrum van Partinico. Daarnaast heeft hij in vier plaatsen van de meest
behoeftige streken van West-Sicilië (Partinico, Corleone, Menfi en Roccamena)
een „centro studi e iniziative per la piena occupazione" opgericht. In ieder centrum verblijven enkele landbouwingenieurs (soms is er maar één enkele), bijgestaan door twee of drie sociale assistenten, die de concrete moeilijkheden van de
boeren uit de omgeving trachten op te lossen en de nodige opmerkingen en
aanbevelingen overmaken aan het centraal studiehuis van Partinico. Contacten
en cursussen worden er georganiseerd; de boeren vinden er een lokaal waar
allerlei documentatiemateriaal hen voorlicht over de plannen en verwezenlijkingen van Danilo Dolci en waar zij recente landbouwtijdschriften en vakliteratuur
kunnen raadplegen. Het centrum beschikt vaak over proefvelden die gehuurd
of door een welwillende boer ter beschikking gesteld worden. De experimenten
die hier uitgevoerd worden, vormen de doorslaggevende propaganda voor de
rationele methodes waarmee men de landbouwers tracht vertrouwd te maken.
Aldus bereiken deze landbouwspecialisten een dubbel doel: ze helpen de
bevolking technisch vooruit en verwerven het nodige vertrouwen. In deze tweede taak worden ze bijgestaan door de sociale assistenten, die zorgen voor het
onderwijs aan de kinderen en volwassenen. De uitslagen welke hier op het gebied van de volksopvoeding vaak verkregen worden, zijn zo interessant, dat ze
door de gespecialiseerde instituten van West-Europa van nabij gevolgd worden.
2 ) Zie hieromtrent: Una politica per la piena occupazione, a cura di Danilo Dolci.
— Giulo Einaudi editore, 1958.
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Onder de medewerkers waarmee Dolci zich heeft omgeven, treffen we twee
categorieën aan: de „idealisten" en de „wetenschapsmensen". De eersten komen
meestal uit Duitsland of Zwitserland. Vaak zijn het mensen die trachten te ontsnappen aan het gemakkelijk en vaak eentonig leventje dat hun in het vaderland
te wachten staat en hier een nieuw, meer „geëngageerd" bestaan willen opbouwen. Niet ieder jongmens van goede wil wordt echter door Dolci welkom geheten. Herhaaldelijk verzekerde hij ons in onze gesprekken: ,,Nous ne voulons
pas de jeunes avec de la bonne volonté, nous voulons des groupes de techniciens". Tot de tweede categorie behoren vooral afgestudeerden die naar Sicilië
komen met hun persoonlijk gevormde ideeën over economie, sociologie enz. en
hier een boeiende gelegenheid vinden om deze in de praktijk om te zetten.
Soms komen ze hier slechts een tijd verblijven om feitenmateriaal te verzamelen
voor een boek of een dissertatie. In totaal zijn er op dit ogenblik ongeveer 30.
Zijn geschriften
Zijn populariteit in de wereldopinie dankt Dolci vooral aan zijn geschriften.
In 1953 verscheen zijn eerste groot werk: Fare presto e bene perche si muore.
Het bleef echter onopgemerkt. Meer succes had reeds: Banditi a Partinico, dat
in een brutaal realistische stijl, die kenmerkend zal blijven voor de meeste dezer
werken, beschrijft hoe eerlijke lieden door de armoede tot de misdaad worden
gedreven. In Revolta a perta zet hij zijn aanhangers aan tot een vastberaden pacifisme in navolging van de leer van Gandhi, voor wie Dolci een diepe bewondering koestert. Zijn allereerste optreden had trouwens bestaan in een spectaculaire
hongerstaking (waarbij ook enkele Sicilianen zich hadden aangesloten) als protest tegen de dood van twee kinderen, die van honger waren omgekomen. Nu,
in de zomer van 1960, gaf Dolci ons echter de indruk, van dit oorspronkelijk
integraal pacifisme af te willen zien. Onomwonden verklaarde hij „dat sommige
toestanden (zoals honger, werkloosheid enz.) koste wat het kost moeten veranderen, zelfs indien dit met ruwe schokken gepaard moet gaan". Heel waarschij nlij k ligt deze geestelijke ommekeer mede ten grondslag aan de anti-Dolci-

houding van de Siciliaanse officiële kringen.
Het boek dat zowel in Italië als daarbuiten de grootste weerklank heeft gevonden, is Inchiesta a Palermo (Enquête in Palermo), geschreven in opdracht
van zijn uitgever Guilo Einaudi. Twee jaar heeft Dolci er aan gewerkt. Zo ruw
en realistisch schetste hij hier de onmenselijke toestanden in Palermo, dat de
Siciliaanse regering er een uitdaging in zag en de schrijver liet vervolgen en
veroordelen op grond van immorele publikaties. Dolci tekende echter beroep
aan en werd vrijgesproken. Dit alles bracht heel Italië in beroering.
Begin 1960 verscheen ten slotte Spreco (Verspillingen), waarin alle mogelijke gevallen van verspilde arbeidskrachten of nutteloos aangewende technische
en natuurlijke hulpmiddelen worden opgesomd. Aangrijpende foto's illustreren
de naar voren gebrachte feiten.
Om zeker te zijn dat invloedrijke personen uit Italië en het buitenland de
reële toestand in Sicilië ook „de visu" zouden leren kennen, heeft Dolci in de
afgelopen jaren congressen op touw gezet. Sociologen, economisten, geestelij ken (meestal uit het buitenland) namen er aan deel. Het belangrijkste congres
tot nog toe is dat van Palma di Montechiaro (op enkele km van Agrigente)
geweest, in mei 1960. Niet zonder reden was Dolci's keuze op deze stad geval43
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len: zonder verlichting, zonder riolering, zonder de geringste hygiënische profylaxie, met al haar huizen in bouwvallige staat, met 70 à 80% werklozen onder haar mannelijke bevolking, is Palma di Montechiaro zonder enige twijfel
een van de meest ongezonde steden, zo niet de ongezondste van heel WestEuropa. De Siciliaanse regering, die zich door Dolci's voornemen bedreigd
voelde, wilde in allerijl aan de organisatie een officieel karakter geven. Doch
het resultaat was bereikt: de 400 deelnemers konden zich met hun eigen ogen
rekenschap geven van wat er in Palma en in heel West-Sicilië omging.
Nu zou Dolci graag een congres houden te Rome; alleen specialisten in de
regionale economie zouden eraan deelnemen. Op dit ogenblik (januari 1961)
onderneemt hij een studiereis in India.
Niemand is profeet in eigen land
De lokale regering, die door Dolci's activiteit publiek aan de kaak wordt
gesteld, heeft met alle mogelijke middelen geprobeerd hem verdacht te maken
in de ogen van de volksmassa en de wereldopinie. De beschuldiging, dat hij een
communist is, was de gemakkelijkste. Dolci gaf immers zelf hiertoe wel enige
aanleiding. Tijdens de eerste jaren van zijn verblijf in Trappetto leidde hij een
privé leven dat in de ogen van het traditionalistische Sicilië nu niet precies zo
heel katholiek was. Enige tijd later ontving hij de Stalinprijs voor de vrede
(ong. 2 miljoen B. Fr.) . Met dit geld richtte hij zijn centrum in Partinico op;
zonder dit geld zou het hem nooit mogelijk geweest zijn, zijn ideeën in concrete
vormen om te zetten. Ten slotte verzaakte hij zijn katholiek geloof. Naar zijn
eigen verklaring blijft hij een gelovige, doch hij weigert zich verder te onderwerpen aan de Kerk, die naar zijn oordeel vastzit in een al te traditionalistische
positie. Vooral wat de hogere geestelijkheid betreft schuilt hier wel een grond
van waarheid in. Enig begrip voor de terughoudendheid van een deel van de
clerus krijgt men echter, wanneer men inziet dat hun instemming met het werk
van een zgn. crypto-communist onmiddellijk tot gevolg zou hebben dat een
groot deel van de Siciliaanse bevolking, voor wie het gezag van de Kerk onbetwistbaar is, zich bij de communistische partij zou aansluiten.
Wat hier ook van zij, de openlijke tegenstand van de regering en de hogere
clerus, en de terughoudendheid van de bevolking zelf, die in hem en zijn medewerkers nog steeds vreemdelingen blijft zien, maken dat de concrete resultaten
van Dolci's actie voorlopig niet zo heel schitterend zijn te noemen. Zijn hoofddoel: de verandering van de Siciliaanse mentaliteit, zal slechts kunnen verwezenlijkt worden, wanneer hij Sicilianen uit de hogere bevolkingslagen bij zijn
actie zal kunnen betrekken. Tot nog toe is hij daar niet in geslaagd. De enige
bres die hij in deze dijk van sociale en psychologische isolatie heeft geslagen, is
dat hij sommige autoriteiten heeft doen begrijpen dat ze krachtdadig moeten
gaan handelen, willen ze niet alle gezag en prestige verliezen. Dit is echter niet
alleen aan Dolci te danken, doch ook aan de druk van de communistische partij
en aan de bewustwording van een al te zeldzame — Siciliaanse elite.
Dolei zet zijn actie met verbetenheid voort. Zal hij ooit genoeg persoonlijke
invloed in Sicilië verwerven om zijn hervormingen op grotere schaal door te
voeren ? Of zal zijn bewonderenswaardig werk slechts een uitgangspunt, een
eerste stoot geweest zijn voor een ruimere en meer efficiënte actie van anderen?
Wij zijn geneigd, alleen de laatste vraag positief te beantwoorden.

Politiek
Overzicht

INTERNATIONAAL

N ons vorig overzicht wezen wij er reeds op, dat de maand februari van bijzondere betekenis zou zijn voor de verdere ontwikkeling van de Europese
samenwerking. De tiende van deze maand had de in december wegens ziekte
van dr. Adenauer uitgestelde topconferentie der zes landen van klein Europa te
Parijs plaats, voorafgegaan door een particulier gesprek tussen de Gaulle en
Adenauer. Eerstgenoemde bijeenkomst heeft nogal wat deining verwekt vooral
tengevolge van, de afwijzende houding van de Nederlandse regering, die bij
monde van minister Luns een soort veto uitsprak over de plannen, die door de
Gaulle en Adenauer van te voren waren opgesteld en nu ter ondertekening aan
de regeringsleiders der andere vier landen werden voorgelegd.
Het standpunt van de Gaulle is kort samengevat het volgende: E.G.K.S.,
E.E.G. en Euratom moeten ondergeschikt zijn aan de regeringen; geen politieke
integratie der zes, maar grotere samenwerking tussen de soevereine regeringen
op politiek, militair, cultureel en economisch gebied; om dit te bereiken geregelde contacten tussen de zes regeringsleiders en vorming van ministeriële commissies voor elk der genoemde terreinen; vorming van een bureau ter voorbereiding van -de periodieke bijeenkomsten. In grote trekken waren deze `plannen
bekend, alhoewel minister Luns formeel gelijk had, toen hij beweerde, dat hij
door de voorstellen, die op deze bijeenkomst werden voorgelegd, was overvallen. Het was echter ook bekend, dat er in W.- Duitse kringen bezwaren waren
tegen deze plannen; deze bezwaren golden de - dominerende positie, die de
Gaulle voor Frankrijk opeist in Europa, daar W-Duitsland zelf meent en
terecht hier aanspraak te kunnen maken op een voorname ról vèrder zouden
regelmatige contacten tussen de ministers van defensie der zes kunnen leiden
tot een blokvorming binnen de Nato, hetgeen een verzwakking van deze organisatie zou betekenen, terwijl een dergelijk contact tussen de ministers van eco=
nomische zaken onherroepelijk met zich mee zou brengen een dieper wordende
kloof tussen de zes en de zeven; ook Bonn is ervan overtuigd, dat er op politiek
en economisch gebied naar moet worden gestreefd om Engeland met Europa te
verbinden en dat op zijn minst alles moet worden gedaan om het niet af te
stoten. Tijdens de voorbesprekingen tussen de ' Gaulle en Adenauer heeft de
laatste - dan ook weten te bereiken, dat er in de oorspronkelijke plannen van de
Franse president enkele wijzigingen werden gebracht; zo verdween 'het nader
economisch beraad tussen de zes en tenslotte ook dat tussen de ministers van
defensie. Restten nog de geregelde bijeenkomsten tussen de regeringsleiders, de
ministers' van buitenlandse zaken en die van 0., K. en W. en het oprichten van
een gemeenschappelijk secretariaat van de zes op politiek terrein.
Op de Parijse topconferentie bleek alleen Nederland overwegende bezwaren
te hebben. Allereerst had men bezwaren tegen de methode: het geheel '<is kant
en klaar in elkaar gezet door Frankrijk en W.-Duitsland en de overige vier
kunnen zich daarmee akkoord verklaren; de Nederlandse delegatie had. gemeend
-

,

700 POLITIEK OVERZICHT

een ontwerp voorgelegd te krijgen, dat als basis zou dienen voor verdere besprekingen, maar niet een klaar gemaakte resolutie; men vreesde een te groot
overwicht van de twee grote leden, die eventueel zouden kunnen beslissen met
voorbijgaan van de belangen der kleine mogendheden. Verder had Nederland
tactische bezwaren tegen de voorstellen van de Gaulle: in ons land kent men
het instituut regeringsleider niet; minister-president de Quay is niet bevoegd te
handelen op enig terrein, dat ressorteert onder een van de andere departementen, zoals dat wel het geval is in Frankrijk en W.-Duitsland en enigszins ook in
Italië; onze beide Benelux-partners hadden hier zoals op de conferentie bleek
-- geen overwegend bezwaar tegen. Voornamer was het Nederlandse bezwaar
tegen het feit, dat Engeland niet in het politieke overleg was betrokken; op een
vergadering van de Haagse St.-Jacobskring verklaarde minister Luns, dat van de
tactische bezwaren tegen de Gaulle's plannen veel zou wegvallen, als Engeland
bereid zou zijn mee te doen. Wij vragen ons echter af: waaraan ? Gezien de
verklaring van minister Luns, dat Nederland principiële bezwaren heeft tegen
het „Europe des patries" van de Gaulle, maakt het o.i. voor de houding van de
Nederlandse regering niets uit of Engeland bereid is om deel te nemen aan een
politiek overleg, zoals de Gaulle zich dit heeft gedacht. Nederland wil een volledig politiek en economisch geïntegreerd Europa: voelt Engeland hier iets voor?
Het ziet ook wel in, dat een politieke of economische verdeling van Europa
noodlottige gevolgen zal hebben en Macmillan heeft laten weten, dat hij een
eventueel verzoek om b.v. als toehoorder de politieke besprekingen der zes bij
te wonen welwillend zou overwegen, maar dat wijst geenszins op een neiging
om deel te nemen aan een volledig geïntegreerd Europa; het moet nu eenmaal
rekening houden met zijn verbinding met de Gemenebestlanden en met zijn
banden met de landen der Europese Vrijhandels-Associatie.
Een volledige integratie is nu eenmaal uiterst moeilijk te verwezenlijken; zelfs
is het moeilijk om te komen tot een eensgezind politiek optreden. Hoe lang is
men eigenlijk al bezig met de vorming van de Benelux? Hoe vaak is er al op
aangedrongen, dat er ook op internationaal politiek niveau een gezamenlijk
optreden der drie landen zou moeten worden bereikt ? En wat gebeurde er nu in
Parijs ? België en Luxemburg keurden de plannen van de Gaulle goed en Nederland stond alleen. Heeft de Nederlandse regering van te voren contact
opgenomen met de Beneluxpartners, ook al waren deze plannen nog niet concreet en formeel bekend ? Men had toch op de hoogte kunnen en moeten zijn
met de houding der twee anderen en moeten weten of hun ja een volledige
goedkeuring betekende; in het andere geval had men aan hun gedeeltelijke
twijfel kunnen aanknopen. Als ons land zich nu als enige om principiële redenen verzet tegen de plannen van de Gaulle, zal men rekening moeten houden
met de consequentie van deze opvatting, als zij tegen onze zin toch worden
uitgevoerd. Zal Nederland dan uittreden ? Wij geloven er niets van.
Ook voor Nederland is het noodzakelijk, dat er een Europese eenheid tot
stand komt; op dit punt is men het volledig eens met praktisch alle andere
Europese landen. De vraag is hoe men dit doel kan bereiken en over het antwoord hierop verschilt men van mening. Het is best mogelijk, dat de Nederlandse regering een ideale oplossing voor ogen heeft, maar als deze niet praktisch is te realiseren, zal men het over een andere boeg moeten gooien. De
Gaulle voelt niets voor een integratie; inderdaad verlangt hij voor Frankrijk een
leidende positie; hij staat sterk, omdat er in 15 jaar geen resultaat is bereikt bij
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het streven naar politieke eenheid en omdathij vier van de vijf anderen voor
zijn standpunt heeft weten te winnen. Wij zijn bang, dat Nederland hier op de
duur weinig tegen zal kunnen doen; zelfs geloven wij, dat als de Gaulle alleen
zou staan met zijn „Europe des patries" het goede politiek van de andere vijf
van het kleine Europa zou zijn om rekening te houden met de opvattingen van
Frankrijk, zonder welk ,een Europese eenheid nu eenmaal ondenkbaar is.
Heeft Nederland in Parijs iets bereikt ? Hoogstens dat er nu geen definitieve
beslissing is genomen. Er komt nu een commissie van vertegenwoordigers van
de zes regeringen, die concrete voorstellen moeten opstellen betreffende de
bijeenkomsten van de regeringsleiders, van de ministers van buitenlandse zaken
en betreffende andere wenselijke contacten. Deze voorstellen zullen dan worden
besproken op de tweede conferentie van regeringsleiders te Bonn op 19 mei a.s.
Men heeft de beslissing dus uitgesteld, maar kan genoemde commissie niet erg
gemakkelijk omgezet worden in het door de Gaulle voorgestelde bureau en zou
de bedoelde conferentie te Bonn niet de eerste kunnen worden van een reeks
periodieke bijeenkomsten ? Toch is er in dit uitstel een winst. Men heeft nu
tenminste nog drie maanden om te proberen Engeland in het politieke overleg
te betrekken; het zou inderdaad te betreuren zijn geweest als er in Parijs reeds
besloten was tot de vorming van een politiek blok zonder Engeland.
Deze kans wordt nu blijkbaar ook aangegrepen; bij het bezoek van Adenauer
aan Macmillan op 22 februari heeft de eerste laten uitkomen, dat Engeland in
een regelmatig politiek overleg in Europa moet betrokken zijn; men meent
daartoe een weg te hebben gevonden in de bestaande West Europese Unie, die
op 27 februari in Parijs vergaderde. Ook zou er in Londen gesproken zijn over
de mogelijkheid van een douane-unie tussen de zes en de zeven, die enige tijd
geleden ook door een Oostenrijks minister is geopperd. Op de W.E.U.-conferentie heeft Engeland zich nu eindelijk meer positief uitgelaten over nauwere
betrekkingen tussen dit land en de zes; als de zes eenstemmig besluiten om
Engeland uit te nodigen tot politiek overleg op topniveau, zal Engeland hierop
ingaan. Over een toetreden van Engeland tot de E.E.G. is nog geen besluit te
nemen, daar het eerst wil afwachten hoe de politieke samenwerking zich zal
ontwikkelen. Ook Engeland is n.l. van mening, dat politiek en economie niet
te scheiden zijn, een stelling, die ook door de Nederlandse minister Luns voortdurend is verdedigd.
Het begint er intussen op te lijken, dat de Gaulle's positie in Europa aanmerkelijk versterkt wordt, nu hij eindelijk een verdere stap kan doen ter beëindiging van de Algerijnse oorlog. In de afgelopen maand zijn er drukke besprekingen geweest, waarbij Tunesië de rol van bemiddelaar tussen Frankrijk en de
F.L.N. heeft gespeeld. Eerst effende de Tunesische minister van voorlichting,
Masmoudi, het terrein voor direct contact tussen de Gaulle en Bourguiba; dit
had plaats op 27 februari en beide staatslieden spraken niet alleen over de verbetering van de betrekkingen tussen hun eigen landen. Er is Bourguiba veel
gelegen aan het tot stand brengen van een oplossing voor Algerije; zelf heeft
hij in Tunis gastvrijheid verleend aan de Algerijnse rebellenregering, maar hij
ziet niet graag, dat deze als gevolg van de langgerekte strijd met Frankrijk zich
tot de communistische landen wendt om hulp; een geslaagde bemiddelingspoging zou Bourguiba's prestige niet alleen in Tunesië, maar in de gehele Arabische wereld ten goede komen; daarmee zouden tevens zijn kansen stijgen om
een reeds eerder door hem geopperd plan tot vorming van de Maghreb d.i. een
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federatie van Tunesië, Lybië, Algerije en Marokko te volvoeren, liefst dan nog
geassocieerd met Frankrijk eventueel ook en hieraan denkt de Gaulle met
Spanje en Italië. Bourguiba mocht zijn pogingen ook niet te vroeg ondernemen,
daar hij zich de weelde van een mislukking niet kon veroorloven; er stond voor
hem dus veel op het spel. Bij genoemde besprekingen met de Gaulle bleek een
grote overeenstemming te bestaan over de mogelijkheden om het Algerijnse
conflict op te lossen. Bourguiba was na afloop zeer optimistisch en zei, dat hij
binnen enkele dagen een nieuwe ontwikkeling verwachtte in de Algerijnse
kwestie, zelfs dat zeer binnenkort rechtstreekse onderhandelingen tussen Frankrijk en de F.L.N. zouden beginnen.
Na deze besprekingen op het kasteel Rambouillet begaf de Tunesische president zich naar Rabat voor het bijwonen van de begrafenis van de plotseling
overleden sultan van Marokko, Mohammed V. Bij deze gelegenheid heeft
Bourguiba verslag van zijn Parijse onderhoud kunnen uitbrengen aan de Algerijnse verzetsleider, Ferhat Abbas, en de nieuwe Marokkaanse koning, Hassan II.
Blijkens het na afloop uitgegeven communiqué is Bourguiba erin geslaagd
Ferhat Abbas te overtuigen van de oprechte wil van de Gaulle om deze keer tot
resultaten te komen, die ook voor het Algerijnse verzet aanvaardbaar zouden
zijn. Verder spraken de drie staatslieden zich uit voor de vorming van „le grand
Maghreb"; dit laatste is des te opmerkelijker, daar er de laatste tijd wel enige
meningsverschillen tussen Tunesië en Marokko bestonden, waarbij wij denken
aan de kwestie Mauretanië, dat door Frankrijk als onafhankelijk land werd
erkend maar door Marokko voor zich wordt opgeëist, een eis, die door Tunesië
niet wordt gesteund, terwijl Marokko bovendien de laatste tijd probeerde een
meer neutralistische koers te varen en Bourguiba uitgesproken pro-Westers is.
Wat de Algerijnse kwestie betreft, lijkt nu een nieuw direct contact tussen de
Gaulle en de F.L.N. aanstaande; in verband hiermee werd echter al de vraag
gesteld of Ferhat Abbas de radicale vleugel in zijn partij voldoende in de hand
heeft; hiertegenover staan ook berichten, dat er een verzoening op komst is tussen de twee Algerijnse groeperingen, de F.L.N. en de als meer gematigd geldende Algerijnse Nationale Beweging van Messali Hadzj. In elk geval verwacht
men niet, dat de onderhandelingen met Frankrijk spoedig met succes zullen
worden bekroond.
De moord op de Kongolese ex-premier Lumumba heeft laten zien, dat een
dode gevaarlijker kan zijn dan een levende. Algemeen werd de misdaad veroordeeld, maar de S.U. probeerde er bovendien onmiddellijk politieke munt uit te
slaan voor een nieuwe aanval op de V.N. en Hammarskjöld; zij wenste de laatste niet meer als functionaris der V.N. te erkennen en eiste, dat de V.N. hun
optreden in Kongo binnen een maand zouden beëindigen en dat alle buitenlandse troepen zouden worden teruggetrokken. Na felle debatten werd deze
resolutie verworpen; aangenomen werd een „neutralistische" resolutie, ingediend door de V.A.R., Ceylon en Liberia mede namens 17 andere Afro-Aziatische landen en Joego-Slavië, waarin de V.N.-troepen gemachtigd werden eventueel met gebruik van geweld een einde aan de burgeroorlog te maken; over de
positie van Hammarskjöld werd niet gerept. Opnieuw kreeg de S.U. niet de
steun der Afro-Aziaten; zij zal een nieuwe gelegenheid moeten afwachten voor
haar pogingen om de V.N. te ondermijnen, mogelijk de a.s. Algemene Vergadering.
J. Oomes
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In februari hebben de liberalen zich van hun kleinste kant laten zien en dat
heeft niemand veel deugd gedaan. Onmiddellijk na de stakingen waren de
meerderheidspartijen het eens geworden dat zo spoedig mogelijk, d.w.z. na de
goedkeuring van de eenheidswet en de publikatie van haar uitvoeringsbesluiten,
het kiezerskorps moest worden geraadpleegd. Dit sloot praktisch in, dat de
wetgevende activiteit in hoofdzaak tot de eenheidswet zou worden beperkt.
Deze verstandige beslissing was getroffen onder de druk van het pas doorstane gevaar. Maar toen de rust teruggekeerd was staken de belangetjes de kop
weer op. Zonder kieswethervorming liepen de liberalen gevaar zo niet in absolute
cijfers, dan toch op bepaalde plaatsen zetels te verliezen, en het is te begrijpen
dat de invloedrijke titularissen van die zetels zich vertwijfeld weerden om de
kieswethervorming erdoor te krijgen.
T.a.v. die hervorming was de positie van de C.V.P. niet zo eenvoudig. Eersteminister Eyskens en partijvoorzitter Theo Lefèvre waren beiden gebonden door
het regeringsprotocol dat ze ondertekend hadden. Op grond daarvan hadden ze
de goedkeuring van de wet in de Kamer bepleit. Maar nu waren de toestanden
totaal gewijzigd. Een sterke fractie van de C.V.P.-senatoren weigerde resoluut,
de wet te stemmen omdat het ogenblik hoogst inopportuun was, en lieten zich
ook door de eerste-minister niet overtuigen. Theo Lef èvre was anderzijds in de
onmogelijkheid zijn invloed te laten gelden: een kortstondige, door boze tongen
diplomatiek genoemde, ziekte hield hem van Brussel verwijderd.
In die omstandigheden vormde zich in de bevoegde senaatscommissie een
C.V.P.-B.S.P.-meerderheid die tot verdaging van de verdere bespreking van de
kieswethervorming besloot. En het ontwerp kwam niet eens in algemene vergadering.
De reactie van de liberalen was zeer hevig. Ze waren te zeer gebonden aan
de eenheidswet om zich nu te kunnen wreken, en deze wet werd dan ook
goedgekeurd op 13 februari met 97 tegen 63 stemmen, bij 6 onthoudingen.
Maar ze zetten een manoeuver op touw i.v.m. de uitvoeringsbesluiten, waardoor
ze de C.V.P. een ogenblik in moeilijkheid brachten. Het was overeengekomen dat alle belangrijke uitvoeringsbesluiten zouden verschijnen, behalve die op
de „précompte" en de hervorming van het steunstelsel voor de werklozen. Opeens koppelden de liberalen de fiscale besluiten aan de besparingsbesluiten, ook
in de tijd. En weigerden ze, daar de laatste niet klaar waren, de eerste te aanvaarden. Ze rekenden bij de laatste ook, tegen het vroeger akkoord in, de hervorming van de werklozensteun. De eerste-minister poogde de regering te redden, de liberale partijleiding had echter voorlopig het laatste woord en na een
.reeks tegenstrijdige verklaringen namen de liberale ministers ontslag op 17
februari.
Dit bracht een grote verwarring teweeg. Bij de C.V.P.-ministers bestond een
sterke tendens om alleen voort te regeren tot aan de verkiezingen. De koning
weigerde echter het ontslag van de liberale ministers te aanvaarden, en hij hakte
meteen de knoop door, door de kamers te ontbinden en de verkiezingen op
26 maart vast te stellen.
Daarmee waren de moeilijkheden nog niet van de baan. De liberalen weigerden thans enig besluit te nemen, met de klaarblijkelijke bedoeling iedere belas-
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tingverhoging uit te stellen tot na de verkiezingen. Onder de druk van de C.V.P.ministers werd dan een modus vivendi bereikt, die echter nog steeds het uitstel
van de verhoging van de overdrachtstaks behelst.
De zorg om 's lands belang in heel deze electorale comedie ? Men zoekt ze
bij de liberalen werkelijk tevergeefs. Men stelt vast dat, na de eenheidswet te
hebben opgedrongen, na er de hoogdringendheid en onontbeerlijkheid van te
hebben verdedigd, na er de stakingen voor te hebben onderdrukt, de liberalen
de uitvoering van deze wet doodgewoon zouden hebben geschorst om de C.V.P.
uit wraak voor de mislukking van de kieswethervorming dwars te zitten ... .
De verkiezingsstrijd zette dus in onder een troebele hemel. Bij de socialisten
speelt Spaak heel geschikt de rol van de „grote meneer" op internationaal
vlak. Maar op heel wat lijsten zijn de traditionele koppen vervangen door meer
links- en wallingant-gerichte politici. Nadat André Renard ontslag had genomen
als adjunct-secretaris-generaal van het A.B.V.V., was er een ogenblik sprake van
een renardistische scheurlijst, maar dit gerucht bleek ongegrond.
De C.V.P. is de enige die nog in februari haar verkiezingsplannen bekend
maakte. Dit manifest wijst vooral op de noodzakelijkheid van een gedurfde
vernieuwing, al bevat het ook een reeks concrete punten. Ingewijden zijn van
oordeel dat een gedetailleerde concretisering van het manifest veel overeenstemming zou doen blijken met de Leuvense rede van Theo Lefèvre in 1960. Ook
bij de C.V.P. is er heel wat vernieuwing op te merken in de samenstelling der
lijsten.
Opvallend is het grote aantal scheurpartijtjes van alle slag die het ogenblik
gekomen achten om de ontevredenheid van sommigen tegen het regime uit te
buiten.
Zonder enige twijfel hebben de liberalen gepoogd, op regeringsvlak een
afspraak af te dwingen om na de verkiezingen met dezelfde coalitie aan te blij ven. De bewering dat er tussen de C.V.P. en de B.S.P. bepaalde afspraken zouden bestaan werd ondubbelzinnig gelogenstraft door beide partijleidingen.
Vooral de C.V.P. legde er meer dan eens de nadruk op, dat ze volledig ongebonden de kiesstrijd ingaat. Na de mislukking van de kieswethervorming waren

er enkele contacten tussen liberalen en socialisten met het oog op kartelvorming;
ze liepen echter spaak. Aan rechtse zijde wordt door enkelen gevreesd dat een
nieuwe linkse coalitie niet a priori uitgesloten is, indien de C.V.P. de volstrekte
meerderheid in de senaat zou verliezen; het een en het ander lijkt ons echter
weinig waarschijnlijk.
L. Deraedt

Boekbespreking
GODSDIENST
JANSSEN, Mgr. A., De mens en zijn
lichaam. Moraaltheologische verhandelingen. (Keurreeks 79) . ~ Davidsfonds,
Leuven, 1960, 237 pp., ingen. Fr. 84, geb.
Fr. 114 (leden: Fr. 42 en 57) .
De indruk die men krijgt bij deze lectuur,
is er een van degelijkheid en stoerheid.
Een brok katholieke moraaltheologie in
verband met de lichamelijke integriteit
wordt hier met vastheid verkondigd en
geaffirmeerd. De auteur herinnert aan de
algemene principen omtrent de christelijke waardering van het lichaam en de
zorg die het nodig heeft. Hij wijst op de
verantwoordelijkheid van de openbare
besturen en formuleert de voorwaarden
die lichamelijke verminking geoorloofd
maken. Meer in het bijzonder bespreekt
hij dan de esthetische chirurgie, de proefnemingen op mensen, de overplanting
van weefsels en organen — homoiotransplantatie houdt hij voor geoorloofd onder
bepaalde voorwaarden —, de verminking
en sterilisatie van het voortplantingsvermogen en de eugenetiek. Alles blijft bij
klare en duidelijke lijnen die uit de fundamentele beginselen van de katholieke
moraal getrokken worden. Geschreven in
de trant van de klassieke moraaltractaten, vertolkt dit boek niet uitdrukkelijk
de hogere religieuze motivering die de
christelijke ethiek bezielt en zin geeft, ofschoon het ongetwijfeld vanuit die bezieling werd samengesteld. J. De Roeck
VELU, Mr. Hans, God laat zijn gezicht
zien. — H. Nelissen, Bilthoven, 1961,
161 pp., ing. f 4.75, geb. f 5.75.
In de Vastenbrief van dit jaar stelt het
episcopaat vast, dat wij door lange ontwenning de sfeer zijn kwijtgeraakt van
het Bijbellezen. Met nadruk sporen de
bisschoppen aan, dat zij, die een leidende
functie hebben, priester of leek, naar wegen zoeken, die kunnen leiden tot een
beter en geloviger verstaan van Gods
Woord. Mr. Hans Velu is hierin zonder
twijfel wonderwel geslaagd. Jonge mensen, maar ook oudere (ofschoon niet
alle) zullen met smaak dit boekje lezen,
waarin talrijke personen en feiten uit de
Evangeliën levendig verhaald worden.
Het is te verwachten, dat zij ertoe gebracht worden de evangeliën in hun ge-

heel te lezen en te ervaren, dat zij zelf
worden aangesproken in dat wonderlijke,
met Gods geest geladen boek.
C. Minderop
JOMIER, Jacques, Bijbel en Koran. Vert.
~ Romen en Zonen, Roermond-Maaseik,
1960, 127 pp., f 5.50 en f 6.50.
De auteur van dit werkje, die blijkbaar
een vakkundige is op het gebied van de
Koran, schrijft hier op zeer irenische, verbroederende wijze over het heilige boek
der Mahomedanen. Hij gaat vooral na,
waar en hoe de Koran over de Bijbel,
over de grote figuren uit het O.T. en
over Jesus spreekt. Hoewel de heilsleer
van de Koran anders is dan de christelijke, naderen Bijbel en Koran elkaar toch
in de Godsverering. Voor wie de Koran
tot nu toe een onbekende bleef is dit een
enigszins inleidend en instructief werkje.
P. van Alkemade
De Voorzienige God .... in Schrift ... .
bezinning .... en voorbeelden (Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 8-9, okt.nov. 1960, pp. 509-636) . — Antwerpen,
1960.
Een nummer dat van het begin tot het
einde interessant is. De artikelen over de
Voorzienigheid in Oud en Nieuw Testament zijn degelijk en vlot leesbaar. Vooral de theologische bezinning, door E.
Schillebeeckx O.P., zal vele misvattingen
over de Voorzienigheid recht zetten. Het
artikel brengt er ons tevens toe de religieuze dimensie voor het dagelijkse leven
beter te begrijpen en te beleven.
T. Mondelaers
De Bijbel over .... Jesus' geboorte en
jeugd. Toegelicht door Drs. L. HERMANS. — Romen en Zonen, Roermond.
Een nieuw deeltje uit de serie-uitgave De
Bijbel over .... Ook dit boekje is door
een kundige hand verzorgd en behandelt
een kleine Ausschnitt uit de Bijbel. R. S.
TROISFONTAINES, R., Je ne meurs
pas.
Edit. Universitaires, Parijs,Brus
sel, 1960, 250 pp., ing. Fr. 99.
Diepzinnig en helder tevens geeft dit
boek een positieve bezinning over dat
schijnbaar negatief gebeuren, dat de dood
is. Het inspireert zich op filosofieën als
die van G. Marcel: het „mystère" (niet
r--
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„problème") van mijn dood en mijn
voortbestaan onthult zich vanuit de eisen
der intersubjectieve communie met de
anderen en met God op de eerste plaats,
eer dan vanuit de eisen van een al te individualistisch gehouden „cogito"; als
ook die van Teilhard de Chardin: het
leven openbaart een curve van stijgende
verpersoonlijking door een telkens afsterven aan voorbijgestreefde stadia dat een
herleven betekent op een hoger niveau.
Het radicaalste sterven betekent een definitieve geboorte. Het sterven is immers
een totaliserende akt waarin de mens zich
voor het eerst voluit en defintief uitspreekt; een opvatting die parallel loopt
met die van andere hedendaagse denkers
als Hengstenberg en Rahner. De auteur
ziet het leven van de mens, die essentieel
een relationeel wezen is, zeer terecht als
een overgang van een vooreerst gegeven
en niet gevraagde „communauté" naar
een persoonlijk geratificeerde „commu
nion". De relatie met God, die constitutief is naar haar wezen en onherroepelijk
(en het ontologisch fundament van de
ander relaties met zijn medemensen) , garandeert het eeuwig voortbestaan, maar
van de menselijke vrijheid hangt het af
of die relatie beleefd wordt in dit leven
reeds in choatief en definitief hiernamaals,
in liefdevolle vereniging of in opstandige
verwerping. In het licht van die bewe
ging die het leven zelf is beschouwt de
auteur wat het Christendom te openbaren
heeft omtrent de verhouding van de zonde tot de dood (bijzonder weldoende is,
in dat licht, de behandeling van de „erfzonde") , omtrent het lijden dat tot een
groeiproces uitnodigt, omtrent de Verlossing die essentieel bestaat in het „éénzijn" met de mens-geworden, stervende
en verrijzende Christus. Wat hier slechts
kon gezegd worden in het korte bestek
van een recensie, moge nochtans volstaan om de uitzonderlijke rijkdom van
dit diep doordachte en zeer eenvoudig
geschreven boek te laten vermoeden. De
titel is ontleend aan een gehalveerd
woord van Theresia van Lisieux: „Je ne
meurs pas ....": een tweede werk wordt
in het vooruitzicht gesteld dat als motto
zal dragen het vervolg van dat gezegde:
„ .... j'entre dans la vie". R. Leys

„

PLOEG, J. Van der, e.a., La secte de
Qumrán et les origines du Christianisme
(Recherches Bibliques, 4) . — Desclée de
Brouwer, Brugge, 1959, 246 pp., ing. Fr.
180.
De bijbelse dagen van Leuven in septem-

ber 1957 werden besteed aan het nog
steeds zo actueel onderwerp van de Dode
Zee-rollen; vooral werd bedoeld klaarder
aan te tonen in welke mate de nieuwe
documentatie onze kennis van het christendom kan bevorderen. Verschillende
van de beste specialisten in dit onderwerp
kwamen aan het woord; we krijgen hier
dan ook een degelijke en gevarieerde uiteenzetting over hetgeen de vaklui tegenwoordig denken aangaande de Qumránteksten. Van bijzonder groot belang voor
de specialisten is het rijk gedocumenteerde referaat van J. Van der Ploeg, dat ons
een kritisch overzicht biedt van al wat
verscheen over het onderwerp van 1953
tot 1957. Op een paar uitzonderingen na
( twee meer historische studies) , handelen
de meeste auteurs over de leer en de
praktijken van de Qumrángemeenschap,
hetzij vooral in vergelijking met het beginnend christendom: zo werd een parallel
getrokken tussen het essenisme en de eerste kerk voor de cultus, de kerkelijke organisatie en beider specifieke opvatting
over de heiligheid. Ten slotte waarschuwt
nog Mgr. Cerfaux tegen de niet denkbeeldige tendens (zie Streven, 1957, p.930941) om al te lichtvaardig te spreken
over een positieve invloed van Qumrán
op het Nieuwe Testament. Deze conclusie
klinkt al te negatief: cultureel gesproken
waren de apostelen en de eerste christenen verwant met de geestelijke stromingen
van Qumrán, zodat verschillende uitdruk~
kingen en praktijken van het Nieuwe Tes
tament nu beter verklaard kunnen worden; maar tegelijk blijft het waar dat het
christendom iets grondig nieuws is, en
door deze enkele contactpunten niets verliest van zijn fundamentele oorspronker
lijkheid. I. de la Potterie
FRISQUE, Jean, Oscar Cullmann (Cahiers de l'actualité religieuse, 11) .
Casterman, Doornik, 1960, 279 pp.
Cullmann is wellicht de protestantse theoloog die bij de katholieken tegenwoordig
het meest gelezen wordt en de grootste
waardering vindt. Enkele van zijn boeken
worden soms geprezen zonder enig voorbehoud, en zelfs voor zijn Saint Pierre
(zie Streven, 1953, pp. 401-411) waren
de reacties doorgaans zeer begrijpend en
welwillend. Dit bewijst dat we hier te
doen hebben met een systeem dat een
solied en gezond verzet betekent tegen de
extreme posities van het protestantisme
en dat hierdoor veel aannemelijker wordt
voor een katholiek. Het werk van J. Frisque wil van het theologisch denken van
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inspireerd. S. suggereert dat Jesus in zijn
afscheidsrede ook de verdeelde christenen
op het oog had „en tant que, corporativement, ils conservent, enseignent, réfractent
qui plus, qui moins ~ le message
évangélique" (94) . Zo de christenen hun
bidden werkelijk afstemmen op het hogepriesterlijk gebed, dat de verheerlijkte
Christus bij de Vader voortzet, kunnen
volgens S. de katholieken niet anders dan
bidden voor de goede voortgang van het
herenigingsstreven van de „Wereldraad
van kerken". Deze van haar kant zal bidden voor het welslagen van het komende
oecumenisch concilie. J. Van Torre
RETIF, S.J., André, Initiation à la mission (Coll. „Omnes gentes") . — Editions
Fleurus, Parijs, 1960, 288 pp.
Schr. is reeds bekend door verschillende
studies over de missietheologie. Na een
inleiding over het begrip zelf van de
„missie" volgt een zeer gecondenseerde
uiteenzetting in 37 overzichtelijke hoofdstukjes, verdeeld over drie secties: De
missie in de boeken van het Oud en
Nieuw Testament, enkele problemen uit
de missietheologie speculatief behandeld,
overwegingen over de missie aangepast
aan de verschillende tijden van het kerkelijk jaar. De auteur bedoelde niet een
boek voor doorlopende lezing, maar eer
een „werkboek", dat telkens voor ieder
besproken onderwerp de stof aangeeft (en
ook de bibliografische gegevens) voor gebruik in studiekring of voor persoonlijke
meditatie. Het betreft op de eerste plaats
de zgn. „heidenmissie", maar alles kan
analogisch ook worden toegepast op het
„binnenlandse bekeringswerk". Verheugend is het vast te stellen hoe de Schr.,
geheel in de geest van de vernieuwde
missietheologie zowel bij katholieken als
protestanten, ten volle het trinitarisch,
christologisch, pneumatisch en eschatologisch aspect van de missie en van de
Kerk tot zijn recht laat komen. De dege-lijke doctrinaire inhoud maakt het boek
zeer waardevol voor allen die zich theologisch, ter instructie van anderen of
voor eigen geestelijke verrijking, in het
probleem van de missie willen verdiepen.
J. Van Torre
ZAEHNER, R. C., Mystik, religiös und
profan, r Ernst Klett Verlag,Stuttgart,
316 pp., D.M. 28.50.
Dit belangrijke boek is een vertaling uit
het Engels. De schrijver is oriëntalist en
professor in Oxford. In 1946 werd hij katholiek. Aanleiding tot het schrijven van

707

Cullmann een systematische uiteenzetting
geven, om het dan ook aan kritiek te onderwerpen. Het eerste deel ontwikkelt de
historische groei van Cullmanns exegetische methode: zij is ontstaan uit een felle
reactie, zowel tegen het rationalistisch
liberalisme van de 19e eeuw, als tegen het
theologisch idealisme van Bultmann. Dan
wordt zijn theologische synthese beschrer
ven: ze is essentieel een theologie van de
heilsgeschiedenis, d.w.z. dat volgens C.
heel de inhoud van de openbaring ligt in
de historische opeenvolging van de heilsfeiten; op die historische lijn staat Christus in het centrum, de Kerk, in de ,,tussentijd", n.l. in de tijd tussen de komst
van Christus en het einde van de wereld.
Het begrip tijd is dus volstrekt centraal in
dit systeem, wat de sympathie van vele
katholieken verklaart: de bijbelse openbaring is inderdaad essentieel een historisch
ingrijpen van God. Doch Frisque toont
zeer goed aan, in zijn derde deel, dat aan
dit systeem iets fundamenteels ontbreekt:
bij C. is de openbaring zozeer aan de geschiedenis gebonden, dat zij er niet meer
uit losraakt; zijn systeem blijft dus op het
niveau van een soort theologisch positir
visme, waar de geloofsinhoud zijn transcendente dimensie mist. Deze kritiek kan
hard klinken, maar ze is in de grond gerechtvaardigd. Wat niet wegneemt, dat
Cullmann op het theologisch denken van
onze tijd een zeer gezonde invloed heeft
uitgeoefend en ook aan de katholieke theologie grote diensten bewezen heeft. Al
wie met deze gedachte meer vertrouwd
wil geraken, vindt in dit soliede boek niet
alleen een uitstekende gids, maar tevens
een luciede, opbouwende kritiek.
I. de la Potterie
VILLAIN, Maurice, La prière de Jésus
pour 1'unité chrétienne. Méditation oecumnique sur Jean XVII. (Coll. „Eglise
vivante", série Etudes) . — Casterman,
Doornik, 1960, 152 pp., Fr. 63.
S., reeds welbekend om zijn vele publikaties i.v.m. de „hereniging der christenen",
beoogde niet een technische exegese of
een volledig commentaar maar een theologisch gefundeerde, vrome bezinning
over Jesus' hogepriesterlijk gebed. Hij be.trekt deze op de huidige situatie van ververdeeldheid der christelijke kerkgenootschappen. Na een inleidende schets van
de stand van de herenigingspogingen bij
katholieken, oosterlingen en protestanten
(9-26) volgen acht inhoudrijke overwegingen, telkens besloten met een gebed
door de bemediteerde evangelieverzen ge-
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dit werk was Aldous Huxley's The doors
of perception, waarin deze verklaart door
het gebruik van mescalien in een mystieke toestand te geraken en zo nieuwe wegen in het religieuze gevonden te hebben.
Zaehner beperkt zich tot streng mystieke
toestanden en komt dan to een drievoudige indeling: natuurmystiek, waarbij de
mysticus een verpletterend gevoel van
werkelijkheid, van één zijn met de natuur,
de kosmos ondergaat, de monistische
mystiek die vooral in Indie en gedeeltelijk
in de Islam voorkomt, waarbij het „zelf"
met God identiek meent te zijn en de ziel
de volstrekte ontlediging van het aardse
betracht, en eindelijk de theïstische mystiek in Christendom en Islam, waarbij de
ziel naar de allerinnigste vereniging, doch
geen identificatie, met God streeft. Voor
Zaehner is Ruysbroeck hier een belangrijk getuige. Als oriëntalist en kenner der
Oosterse talen is Zaehner een bevoegde
autoriteit op het gebied van Hindoeïsme,
Boeddhisme en de Islam. Een dergelijk
boek over een zo delicate en weinig rationele stof is natuurlijk geen alle kwesties
oplossende en volkomen afgeronde behandeling, zoals de auteur herhaaldelijk
benadrukt. Wel is het een vakkundige,
betrouwbare en instructieve „Einfuhrung"
in het duistere gebied der mystieke verschijnselen. P. van Alkemade
HOLSTEIN, Henri, La tradition dans
l'Eglise (Coll. Eglise et Temps présent) .
Ed. Grasset, Parijs, 1960, 299 pp .,

NFr. 9,60.
De Traditie, als norm voor het christelijk
geloof, vormt een grondstuk van de katholieke leer. Ook de afgescheiden oosterlingen belijden dit als geloofspunt maar
het wordt radicaal afgewezen door alle
kerkgenootschappen ontstaan uit de Wes-^
terse hervorming. In een eerste gedeelte
gaat S. de historische ontwikkeling na
van het begrip „Traditie" in Oud en
Nieuw Testament bij Irenaeus en Tertullianus, op het concilie van Trente en bij

de theologen van de XXste eeuw. Bij
deze laatsten wil S. de „modernisten" van
het begin van deze eeuw weerleggen op
hun eigen terrein. Het tweede deel is meer
speculatief opgevat. Wat bedoelen wij,
katholieken, als we zeggen dat we vasthouden aan de „apostolische" Traditie en
dat de oude kerkvaders „getuigen" zijn
van de Traditie? Welke macht bezit de
kerkelijke hiërarchie over de Traditie? In
welke verhouding staan H. Schrift en
Traditie? Vooral de oplossing van deze
laatste vraag is van oecumenisch belang.

S. wil het gesprek, dat O. Cullmann en
Pater Daniélou hierover gevoerd hebben,
verder voortzetten. De auteur, professor
in de Fundamentaaltheologie aan het Institut catholique de Paris en medewerker
aan het tijdschrift Etudes, geeft evenzeer
blijk van zijn theologische vakkennis en
belezenheid als van zijn schrijverstalent.
De vele citaten zijn gekozen uit de beste
moderne Franse of in het Frans vertaalde
theologische vakliteratuur, vooral de ka^tholieke maar ook de protestantse (toehl,
Cullmann) en orthodoxe (Evdokimov) .
Aan alle theologisch geschoolden en, zo
ze zich enige inspanning willen getroosten, ook aan algemeen ontwikkelde lezers
die diepere geloofskennis zoeken, zeer
aanbevolen. J. Van Torre

RATZINGER, Joseph, Die christliche
Briiderlichkeit. — K,ösel, München, 1960,
127 pp., geb. D.M. 8.80.
De inhoud van dit boek komt nagenoeg
overeen met de conferenties die de auteur
in 1958 op de Theologischer Tag des
bsterreichischen Seelsorgeinstituts te

Wenen hield en daarna in

Seelsorger

(1958) p. 387 -429 publiceerde. In een

eerste deel analyseert hij het begrip
„broeder" in zijn niet-christelijke betekenis in de Griekse oudheid, het Oude Testament, het Hellenisme, de Aufklärung en
het Marxisme, en in zijn christelijke opvatting in Jesus' woorden, in de nieuwtes►tamentische geschriften en in de patristiek. Het tweede deel neemt deze historische gegevenheden op in een theolo gische synthese. Binnen het kort bestek
van deze uitgave moest een dergelijke
bezinning nogal vulgariserend worden en
haar wetenschappelijke verantwoording
beperken tot verwijzingen naar meer ge-

detailleerde studies. Ook als geestelijke
lezing bruikbaar. J. De Roeck
COSTANTINI, Celso, (Cardinal) , Réforme des Missions au XXe siècle, vert.
Jean Bruls. (Coll. „Eglise Vivante") .
Casterman, Doornik, 1960, 288 pp., Fr.
96.

Kard. Costantini (t 1958) heeft vijf boekdelen herinneringen nagelaten. De vertar
Ier.-uitgever heeft de beste en meest belangwekkende bladzijden hiervan hier samengebracht. Als eerste Apostolische
Delegaat in China (1922 - 1933) wist
Kard. C. soepel maar vasthoudend de
baanbrekende principes en richtlijnen van
de Apostolische Brief Maximum illud
(1919) van Benedictus XV en van de
Encycliek Rerum Ecclesiae (1926) van
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Pius XI, met de nimmer aflatende steun
van Kard. van Rossum, in werkelijkheid
om te zetten. Openlijke en heimelijke tegenstand van invloedrijke, vooral Franse
milieus, ook van enkele missionarissen
„qui ont une psychologie de détrónés
aspect humain du drame missionnaire"
(194) , konden niet beletten dat in 1926
de eerste zes Chinese bisschoppen werden benoemd en door Pius XI zelf te
Rome gewijd. Van 1935 tot 1953 was hij
secretaris van de Congregatie voor de
voortplanting van het Geloof. In 1952
werd hij kardinaal. Kard. C. had het
„adaptatieprobleem" in heel zijn omvang
ten volle begrepen. Kenmerkend is zijn
oordeel over Pater Lebbe: „Lebbe a ses
défauts comme nous tous nous avons les
nótres
mais c'est un missionnaire qui
un miss'est fait tout à tous (188)
sionnaire qui m'a paru doué de vertus
vraiment extraordinaires et souvent hé.
roïques" (269) . J. Van Torre
... .

....

....

,

GUTZWILLER, Richard, Die Gleichnisse des Herrn. -- Benziger Verlag, Ein-siedeln, 1960, 163 pp.
Richard Gutzwiller is velen bekend door
zijn aantrekkelijke boekjes over 1Vlatthëus,
Lucas en Johannes. Dit werkje over de
Parabels uit het evangelie sluit zich geheel daarbij aan. De auteur is goed thuis
in het evangelie en heeft begrip voor de
mentaliteit van de hedendaagse mens.
Daarbij schrijft hij een eenvoudige, frisse
taal en verrast telkens door treffende gedachten, die de lezer zich in de evangelische wereld doen thuis voelen. Het is of
men iets van de vleugelslag der engelen
op de verrijzenismorgen in zijn geschriften waarneemt. Daardoor bekoren zijn
boekjes allen die ernst willen maken met
het evangelie. Dezelfde sfeer en stemming
vindt men in dit werkje over de Gelijkenissen des Heren. J. van Heugten
Der Christ und die Weltwirklichkeit.
Moralprobleme der Zeit. (Weihnachts
Seelsorger-Tagung 28-30 Dez. 1959) .
Herausg. von Pralat Dr. Karl RUDOLF.
Seelsorger-Verlag Herder, Wien,
1960, 200 pp., D.M. 7.50.

Eind 1959 werd te Wenen weer een
„Seelsorgertagung" gehouden, ditmaal
over een aantal nogal uiteenlopende
kwesties, samengebracht onder de algemene titel ,,Moralprobleme der Zeit".
Van de elf voordrachten willen wij enkele
uitdrukkelijk vermelden. De exegeet R.
Schnackenburg opende de reeks met een
zeer goede inleiding over „Nachfolge
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Christi" (9-20). Onder de titel „Der Anspruch Gottes und der Einzelne" (53-64)
bespreekt Karl Rahner een thema, waarover hij al eerder gepubliceerd had, nl.
„Existentialethik", wel te onderscheiden
van situatiemoraal; bijzonder interessant.
De voordracht van Mgr. Dr. Paul Rusch
over de A-B-C-oorlog (151- 161) bevat
wel niets nieuws, maar geeft een goed
overzicht van de tegenwoordige leer. De
inleiding van J. Miller S.J. „Zur Sexualethik" (176-190) gaat over enkele actuele punten uit de sexuele moraal en is
geheel op de praktijk van de biechtvader
ingesteld. Ook de overige voordrachten
verdienen de aandacht van priesters en
leken, die op de hoogte willen blijven
van actuele moraalproblemen.
A. van Kol
MERKI, Hubert und Oskar WYSS, Vox
Patrums lateinische Texte christlicher
Vater. — Benziger, Einsiedeln, Kbin,
1960, 149 pp., S.Fr. 4.80.
Een bloemlezing uit christelijke schrijvers, ten dienste van het gymnasiaal onderwijs, uitgegeven in het formaat van
pocket-boeken, maar in een kwaliteit van
papier en druk die verre staat boven wat
men van pocket-boeken gewend is. Zoals
de auteurs zeggen, is de keuze der stukken iets, waarover de opvattingen zeer
uiteenlopend zullen zijn. Dus volstaan
we met aanduidingen van de inhoud.
Origineel is zeker de gedachte om een
voorbeeld van Latijnse martelaarsakten
op te nemen, en enkele hymnen en inscripties. Verder zijn er stukken van Minucius Felix, Tertulliaan (vooral Apologeticum) , Cypriaan (moralistische stukken en de afscheidsbrief) , Lactantius,
Ambrosius (sterk moralistisch) , Hieronymus (gedeelte van Ep. 52) , :Sulpicius
Severus (wonderverhalen) , Augustinus
(uit Confessiones en Civit. Dei) , Leo de
Grote. Variatie genoeg dus, zowel in
stijl als in strekking. Persoonlijk zou mijn
voorkeur gaan naar minder talrijke, maar
uitvoeriger en meer afgeronde delen.
P. Smulders
FILTHAUT, Theodor, Grundfragen liturgischer Bildung. — Patmos-Verlag,
Düsseldorf, 1960, 144 pp., D.M. 7.80.
De reeks „Schriften zur Katechetischen
Unterweisung" werd ingezet met een
pleidooi voor de nieuwe Duitse katechismus, en ging verder met studies die
hoofdzakelijk aan het probleem van het
kinderonderricht gewijd waren. Dit zevende deel uit de reeks behandelt de
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liturgische opvoeding en spreekt de christen als volwassen aan, heel speciaal zielzorgers en catecheten. Met theologische
degelijkheid en klare begrippen tracht S.
ons inzicht bij te brengen in het f eno
meen liturgie. De stelling van L. Bouyer
in zijn Vie de la liturgie r alsof de vorige eeuwen een dode tijd waren voor het
liturgisch leven — wordt in een eerste
historisch overzicht wel enigszins verzacht. Daarna wordt in heldere betoogtrant de theologische achtergrond be schreven: God, Christus, de Kerk, de sar
cramenten. Vervolgens wordt de spanning geest-lichaam behandeld, wat de beschrijving van de heilige ruimte noodzakelijk maakt. Minder poëtisch dan in
Guardini's Besinnung vor der Feier der
Heiligen Messe wordt hier de zin van
gebaar en houding belicht, evenals de
functie van het Woord in de liturgie.
J. Vanneste
COMBLIN, Joseph, Hij is verrezen. Vert.
— Uitg. Pax, 's-Gravenhage, 1961, 204
pp., f 8.90.
La résurrection de Jesus-Christ, zoals de
oorspronkelijke titel van dit boek luidt, is
een verhandeling, een essay, waarin de
auteur interessante en zeer persoonlijke
inzichten en perspectieven open legt. Zoals de eerste christenen leefden in en uit
het geloof aan de verrezen en terugke~
rende Christus, zo moet ook onze tijd
Christus' verrijzenis weer gaan zien als
het centrale heilsgegeven der openbaring.
In de voorbije eeuwen lag het accent
anders en de schrijver antwoordt ook op
het waarom daarvan. Voor zijn visie
maakt hij vooral gebruik van het evangelie van Sint-Jan en de Apocalyps. Hoe
de vakkundige lezer ook zal staan t.o. de
gezichtspunten van Comblin, hij leest aldoor geboeid verder, omdat hier een zeer
persoonlijk denkend en schrijvend theoloog aan het woord is, een theoloog, die
verder ziet en breder georiënteerd is dan
wat zijn vakstudie hem leerde. Het is een
merkwaardige studie, die stimuleert en
tot denken brengt. Prof. Grossouw schreef
voor de Nederlandse vertaling een verhelderende inleiding. P. van Alkemade
KNOWLES, David, The English Mystical Tradition. --- Burns and Oates, London, 1961, 197 pp., 25 sh.
De Cambridge professor heeft een tiental
opstellen in dit boek bijeengebracht. Het
middenstuk wordt gevormd door een bespreking van de auteur en inhoud van
verschillende mystieke Engelse geschrif-

ten; dit wordt voorafgegaan door een
korte verhandeling over wat mystiek is
en hoe deze zich tot de vijftiende eeuw
ontwikkelde, terwijl als slotstuk dient een
poging om de Engelse mystici hun plaats
te geven in de geschiedenis van de mystiek. Knowles schrijft natuurlijk met een
geweldige kennis van zaken, maar hij
schrijft overzichtelijk en eenvoudig zodat
het allerminst een studie voor vakmensen
is geworden. Een voortreffelijke keuze
uit de geschriften zelf ter illustratie van
mystieke ervaringen maakt lezing van
deze opstellen tot een stichtend en hartverwarmend geestelijk genot. W. Peters
MAYER, Garrer Joseph Ernst, Lebendige Messfeier, Sinn und Form der Heiligen Messe. — Tyrolia-Verlag, Innsbruck, Wien, München, 1960, 2de druk,
120 pp., D.M. 4.80.
Pastoor Mayer zegt in zijn voorwoord,
dat dit boek uit het levende woord van
vele preken en liturgische dagen, gedu
rende vijftien jaren, gegroeid is. Dat is
bij lezing wel heel duidelijk. Van alle
kanten heeft hij het „mis-vieren" bekeken en doordacht; hij kent de moeilijkheden en vooroordelen bij priesters en leken; hij weet dat de mogelijkheden verschillen naar de aard van een parochie.
Met grote eenvoud en helderheid behandelt hij de verschillende delen van de
H. Mis; hij heeft onbetwistbaar een grote
en brede kennis van de liturgie, maar
door heel het boekje voelt men op de
eerste plaats de zielzorger en de man
van de praktijk. Een voortreffelijk boekje. C. Minderop
AMIOT, Francois, 365 Méditations sur
les Evangiles et saint Paul, Tome I,
Avent-Noël. (Coll. „Vie intérieurs", Pré~
face de S. E. le Cardinal Feltin) .
Aubier, Parijs; Edit. Universelle, Brussel,
1960, 288 pp., ing. Fr. 104.
Dit eerste van de vier aangekondigde
delen bevat 90 korte meditaties, over de
teksten van het feest- en tijdeigen van
deze periode; ze overschrijden nooit de
drie bladzijden. De meditatiestof van een
zondag wordt soms over verschillende
dagen van de daaropvolgende week uitgebreid en voor de resterende dagen kan
men aanvullen met de reeks over de grote
thema's van de Romeinenbrief 1-8. De
bedoeling van F. A., die reeds een hele
reeks exegetische en ascetische werken
heeft uitgegeven, is geweest: Gods woord
uit het Nieuwe Testament laten spreken
en aansluiten bij de liturgie van de Kerk.
H. Leuridan
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LAURENCE, O.P., Sister Mary, Wij

kloosterzusters, Uit het Engels door Jean
H. P. Jacobs. ~ Lannoo, Tielt-Den
Haag, 1960, 192 pp., ing. Fr. 60, geb.
Fr. 85.
De 'oorspronkelijke titel One nun to ano~
ther zegt duidelijk voor wie dit boek bestemd is. Alle belangrijke, actuele problemen van het kloosterleven komen ter
sprake: teveel aan werk, tekort aan roe
pingen, beleving van de regel, aanpas-

sing, gehoorzaamheid, gebedsgeest, offervaardigheid. Fonkelnieuwe ideeën moet
men hier niet zoeken., wel de klassieke
doctrine. De vertaling laat wel eens te
wensen over. J. De Roeck
CAMPENHAUSEN, H. von, Die griechischen Kirchenváter. Die lateinischen
Kirchenviiter. ^- Kohlhammer, Stuttgart.
Imp.: Meulenhoff, Amsterdam, 1960, 172
pp . en 255 pp., f 4.10 en f 5.45.

Twee voortreffelijke pockets, geschreven
door een uitstekend kenner der patrolo-^
gie. De auteur is protestant, wat zijn ge-

zichtspunt onwillekeurig beïnvloedt. In
kortere of langere biografieën (die van
Augustinus b.v. is een bijna volledige
vita) geeft hij een goed in- en overzicht
van de Oosterse en Westerse theologie
sche stromingen in de Vaderstijd. R. S.
KUNST EN
CULTUUR
MARINI, Marino, Zeichnungen, Photos,
Bekenntnisse. Mit einem Geleitwort von
Egle Marini. — Verlag der Arche, Zi -

rich, 1959, 100 pp., geïll., D.M. 9.80.
Enkele bewonderaars van de beroemde
Italiaanse kunstenaar Marino Marini hebben dit prachtig uitgegeven boekje sar
mengesteld, wel met de bedoeling, het
werk van deze vermaarde beeldhouwer,
die bovendien ook een interessant tekenaar is, het grote publiek nader te brengen. Ongetwijfeld geniet Marini reeds een
zekere populariteit, ofschoon het niet onwaarschijnlijk is, dat verschillenden hem
bewonderen, omdat hij modern is. De
diepere zin van zijn werk zullen niet alle
bewonderaars gemakkelijk achterhalen.
Marini zegt zelf ergens, en deze uitspraak
is in dit boekje opgenomen: „Voor zover
het aan mij ligt, heb ik niet meer de bedoeling, de triomf van een held te vieren.
Ik zou een stuk tragiek willen uitbeelden,
een soort ondergang . van de mensheid,
eerder een nederlaag dan een overwin~
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ning. Als u mijn ruiterstandbeelden uit de
laatste twaalf jaren achtereenvolgens be.
schouwt, zult u bemerken, dat de ruiter
telkens machtelozer wordt om zijn paard
te besturen, en dat het dier in zijn steeds
wildere angst verstijft, inplaats van vurig
te steigeren. Ik geloof in alle ernst, dat
wij het einde van een wereld tegemoet
gaan". Wanneer men deze uitspraak voor
ogen houdt, wordt het werk van Marini
zeker meer toegankelijk. De prachtige
foto's van Ernst Scheidegger, de tekeningen en uitspraken, in dit boekje verzamelt, zullen de ideeën van de kunstenaar
dan duidelijker voor ons maken.
C. de Groot
PEVSNER, Nikolaus, Pioneers of Modern Design. — Penguin Books, Har
mondsworth, Middlesex, 1960, 254 pp.,
geill., 5 S.
Nu in de laatste jaren de belangstelling
voor de kunst van rondom 1900 weer
toeneemt, is dit boek van Nikolaus Pevs
ner wel zeer op tijd uitgekomen. Met
grote kennis van zaken laat deze bekwa me kunsthistoricus de ontwikeling zien
van de moderne kunst, in het bijzonder
van l'Art Nouveau, of de Jugendstil, bij
ons, vrij prozaisch, de vermicellistijl genaamd. Pevsner geeft aan zijn beschouwing als ondertitel: van William Morris
tot Walter Gropius. Daarmede heeft hij
zijn studieterrein duidelijk afgebakend.
Deze twee kunstenaars zijn inderdaad
wel zeer belangrijk voor de ontwikkeling
van de moderne kunst. De intelligente
historicus Pevsner waarborgt ons een degelijke en boeiende studie. Het boek is
rijk geïllustreerd, maar de foto's zijn helaas niet altijd zeer scherp. C. de Groot
FLSSLI, Johann Heinrich, Zeichnungen,
Einführung und Katalog von Gert Schiff.
--- Fretz und Wasmuth Verlag, Zürich,
1959, 59 pp., 62 illust., Zw. Fr. 15.
De kunstenaar Fussli, kunstschilder en
schrijver over kunstgeschiedenis en esthetica, vond in het tijdperk van de romantiek vooral in Engeland en later ook in
zijn geboorteland Zwitserland grote bewondering. De stijl van zijn tekeningen

en schilderijen, maar niet minder zijn
levensstijl spraken blijkbaar sterk tot de
verbeelding van de mensen van die tijd.
Men las en bewonderde de werken der
grote Klassieken, vooral Homerus, Shakespeare en Milton. Ook Füssli heeft
veel inspiratie voor zijn kunst geput uit
de meest bewogen scenes van die geliefde
schrijvers. Na de periode van de roman-
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tiek kwam er een tijd, dat zijn werk in
vergetelheid geraakte, maar nu de moderne mens dreigt weggevaagd te worden door de bedwelmende zuigkracht der
techniek, grijpt men terug naar die werken, waar hart en gevoel ruimschoots
kansen kregen. Het past dan ook in het
ritme van deze opleving, dat de kunst
van Füssli weer meer belangstelling wekt.
Een uiting van deze belangstelling is dit
nieuwe boek over de kunstenaar, uitgegeven door het Zwitsers instituut voor
kunstwetenschap te Zürich. Dit werk is
een inleiding en catalogus van onbekende
en anders geïnterpreteerde tekeningen
van Fiissli. Een uitstekende inleiding van
Gert Schiff en zakelijke, goed gedocumenteerde commentaren op de voortreffelijk gereproduceerde tekeningen maken
dit boek tot een wetenschappelijk werk
van de eerste rang. C. de Groot
BAUMBERGER, Otto, Bilder zur Bibel.
Gotthelf-Verlag, Zürich, Frankfurt
a.M., 1957, geïll.
Weinig bekend in Nederland is de cyclus
van tekeningen voor de H. Schrift van
Otto Baumberger die in 1957 in Zwitserland en Duitsland uitkwam onder de titel
Bilder zur Bibel en die ongetwijfeld onze
volle belangstelling verdient. Baumberger
heeft een keuze gedaan uit episoden, die
hem het meest ontroerden. De tekening,
die daarbij ontstond, is karakteristiek, vol
expressie, en geeft zeer goed de sfeer
van het verhaal of de gebeurtenis weer.
Een korte tekst, ontleend aan de Heilige
Schrift geeft aan de voorstelling de gewenste verklaring, ofschoon dit feitelijk
niet nodig is, daar alle illustraties voor
zichzelf spreken. Zo werd deze bloemlezing uit de H. Schrift een prachtig platenboek, dat de liefde en bewondering
voor het Boek der Boeken zal verhogen.
C. de Groot
STRAVINSKY, Igor en Robert CRAFT,
Igor Stravinsky: Memoirs and Commentaries. — Faber & Faber, Londen, 1960,
183 pp., 25 sh.
Indien men de belangrijkste gedeelten uit
dit boek gedenkschriften en overweging
gen van Igor Stravinsky — een vervolg
op Conversations with Igor Stravinsky

(1958) — wilde aanstippen, zou men het
bijna van de eerste tot de laatste pagina
moeten copiëren. Wij kunnen er dan ook
bezwaarlijk beter aan doen dan de lectuur van deze muzikale en andere gedenkschriften bijzonder warm aan te bevelen, en de lezer al het plezier te laten

van een werk, dat niet enkel rijk is aan
inhoud, maar dat bovendien zo vlot is
geschreven dat het leest als een roman.
A. Grammens-Sandoz
Pictura-reeks. KUHN, Herbert, Prehistorische kunst in Europa. — Het Spectrum,
Utrecht, Antwerpen, 1960, 189 pp., geill., f 2.25.
Herbert Kühn behoort tot de beste kenners van de kunst, die in dit Pictura-boek
behandeld wordt: de prehistorische kunst
van Europa. In de laatste jaren is door
intense arbeid, vooral ook van Kühn zelf,
veel meer bekend geworden van die oude,
primitieve en vaak zo expressieve kunst.
Kühn behandelt in dit boekje niet alleen
de reeds bekende primitieve kunst van
Spanje en Zuid-Frankrijk, maar spreekt
ook over de prehistorische kunst van
Ierland, Duitsland, Rusland en Scandinavië. C. de Groot
Aulareeks. WÖLFFLIN, Heinrich, Stijlbegrippen in de kunstgeschiedenis. ~
Aula-boeken, Utrecht, Antwerpen, 1960,
236 pp., 62 illustraties.
Het beroemde boek van Heinrich Wólfflin: Stijlbegrippen in de kunstgeschiedenis
is nu ook als een goedkope uitgave in de
Aula-serie verschenen. Wij zijn zeer blijde met deze uitstekend geïllustreerde editie. Wolff lin's werk is voor de kunsthistorie, maar ook voor de studie der literar
tuur, een prachtig hulpmiddel. Hij leert
de lezer zien en door de aanschouwing
van de kunstwerken dieper in het wezen
van vorm en inhoud doordringen.
C. de Groot
,

GESCHIEDENIS
VERBRUGGEN, J. F., Het leger en de
vloot van de graven van Vlaanderen
vanaf het ontstaan tot in 1305 (Verh.
Kon. Vl. Acad. Wet. Lett. Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren,
Verh. no. 38) . — Paleis der Academiën,
Brussel, 1960, 206 pp.
Prof. Verbruggen, de beste kenner in
West-Europa van het krijgswezen in de
middeleeuwen, behandelt in deze uitvoer
rige studie het leger en de vloot van de
voornaamste der Lagelandse vorsten in
de middeleeuwen van 888 tot 1305. Het
exposé steunt op een uitvoerig onderzoek
van de verhalende bronnen, de oorkonden en de archiefstukken uit die tijd. De
graven van Vlaanderen konden dank zij
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hun leger en vloot een belangrijke rol
spelen in West-Europa. De Vlaamse ridders werden beroemd in vele veldslagen
oolr in de kruistochten. Tot in 1300
vormden zij de hoofdmacht van het leger,
maar vanaf de Guldensporenslag in 1302
waren de gemeentetroepen het voornaamste element. Het Vlaamse ridderleger bestond uit 1000, maximum 1500 goed gewapende en flink gepantserde ridders —
een hoog cijfer voor die tijd! —, het leger
der Vlaamse gemeentenaren telde te
Groeninge in 1302 van 8.500 tot 11.000
man en in de slag op de Pevelenberg in
1304 zelfs 12.500 tot 15.000 man. De
krijgsvloot van de Vlaamse graaf in de
zeeslag voor Zierikzee in 1304 bedroeg
32 tot 37 grote oorlogsbodems, waarvan
12 Vlaamse, en elk schip had een bemanning van 40 à 80 man. Ook over de
tactiek heeft Verbruggen interessante gegevens en zo heeft hij, in strijd met vroegere opvattingen, algemeen doen aanvaarden dat de ridderlegers een vaste
tactiek volgden. 18 platen met reprodukties van zegels, miniaturen of delen van
de beroemde Kist van Oxford illustreren
deze zeer interessante en boeiend geschreven studie. M. Dierickx
Lodewijk De Raet in het perspectief van
deze tijd (Werken van het Rectoraat,
Univ. Gent, nr. 4) . ~ Rectoraat van de
Universiteit, Gent, 1960, 424 pp., 1 pl.
Bij gelegenheid van de 45ste verjaardag
van de grote Vlaamse voorman, geestelijke vader van de huidige Gentse universiteit en van talrijke andere steeds levenskrachtige initiatieven, werd hem te Gent
een gezamenlijke Vlaamse hulde gebracht.
De daar gehouden toespraken dienen als
inleiding tot dit verzamelwerk. De inhoud
van de twee hoofddelen van het boek (nl.
een levensbeschrijving en een overzicht
van de samenhang en de betekenis van
zijn werken) is hoofdzakelijk ontleend
aan de gedeeltelijk omgewerkte studie van
Prof. M. Lamberty, Lodewijk de Raet,
grondlegger van een Vlaamse
m volkspolitiek, 1951. Het vierde deel bevat een

ruime bloemlezing uit de geschriften van
de Raet. Het geheel wordt besloten met
een zeer verzorgde bibliografie. Voor de
geschiedenis van de Vlaamse Beweging
vormt deze bundel een document van blijvende waarde. J. Kerkhofs
BROUWER, J. De en Fr. COUCK,
Denderleeuw. Geschiedenis en Topony.
mie. — Uitg. „De aankondiger", Aalst,
1960, 219 en 83 pp., geïll.
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De bekende vorser van de geschiedenis
van het land van Aalst, en schrijver o.a.
van de Geschiedenis van Hofstade (VI.) ,
verrast ons met een gedegen boek over
Denderleeuw. Het eerste deel behandelt
de geschiedenis van het dorp met zijn
bestuur en onderwijs, zijn parochiewezen
en volksleven, en zijn demografische en
sociaal-economische toestand, terwijl het
tweede deel --- afzonderlijk genummerd
al de toponiemen van Denderleeuw in
alfabetische orde opsomt en verklaart,
een reusachtig werk. Talrijke platen en
een uitslaande kaart illustreren op aangename wijze het boek, terwijl de povere
omslag en het brocheren bij een eerste
kennismaking afschrikken. De Denderleeuwenaren zullen met genoegen in deze
geschiedenis gaan grasduinen, al is de
stijl wel wat stroef om ze blijvend te
boeien, maar de historici zullen zich zeer
verheugen om het hoofdstuk over de demografie en de sociaal-economische toestand met de vele sprekende tabellen, en
de toponymisten zullen hier een rijke mijn
aan plaatsnamen vinden. M. Dierickx
DIERICKX, Dr. M., Documents inédits
sur 1'érection des nouveaux diocèses aux
Pays-Bas (1521-1570), Dl. 1. ^– Commission Royale d'Histoire, Brussel, 1960,
576 pp., geb. Fr. 320.
Toen Pater Dierickx in 1950 zijn omvangrijke studie publiceerde over De oprichting der nieuwe bisdommen in de
Nederlanden onder Filips II, hebben som-

mige recensenten het enigszins betreurd
dat de voornaamste stukken uit het onuitgegeven bewijsmateriaal niet als bijlagen waren opgenomen. Toch had de
schrijver zich reeds in zijn voorwoord
tegen dit bezwaar gewapend door de
mededeling dat zijn documentatie naderhand zou verschijnen in de uitgaven van
de „Koninklijke Commissie voor Geschiedenis". Zijn aanvullende opsporingen en
veelvuldige bezigheden — waartoe o.m.,
zoals het de lezer bekend is, de medewerking aan dit tijdschrift hoort — waren er
evenwel oorzaak van dat dit plan eerst
nu zijn uitvoering kreeg, of althans een
begin van uitvoering, want het pas verschenen boek is slechts het eerste deel
van de aangekondigde bronnenuitgave.
In zijn inleiding vat Pater Dierickx de
bevindingen van zijn vroegere studie samen om dan, na een overzicht van de
voornaamste bronnenuitgaven aangaande
de behandelde kwestie, te wijzen op de
grote leemten die nog overbleven. Deze
leemten worden nu aangevuld met een
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overvloedige documentatie, die in 39 verschillende archiefdepots over acht landen
verspreid ligt. Dit eerste deel bevat reeds
meer dan 200 documenten, waarvan er
vier uit de late middeleeuwen en een
twintigtal (o.m. het belangrijke stuk onder n. 13) uit de tijd van Karel V dateren, maar waarvan alle andere in de
periode 1558-1561 thuis horen en rechtstreeks betrekking hebben op de bisdommenoprichting van 1559. Zeer ongelijk
naar herkomst en omvang, opgesteld in
het Latijn, Nederlands, Frans, Italiaans,
Spaans of Duits, zijn al die stukken hier
chronologisch samengevoegd tot een indrukwekkend dossier. Ze worden in extenso uitgegeven, telkens voorafgegaan
door een korte ontleding en toegelicht

door voetnoten, waarin een massa biblio^grafische verwijzingen en andere aanduidingen ondergebracht zijn. Een lijst van
persoons- en plaatsnamen en een zakenregister verhogen nog in ruime mate de
bruikbaarheid van het hier gebodene. Bij
het doorbladeren van dit uitgebreide dossier weet men niet goed wat men het
meest moet bewonderen: de enorme
werkkracht van de historicus die door
jarenlange navorsingen erin geslaagd is
alle verspreide documenten op te sporen
en voor zijn synthetische studie te benutten, of de nauwgezetheid en bekwaamheid van de uitgever die al dit materiaal
hier tot een handig werkinstrument heeft
gebundeld en wie men ten hoogste enkele
sporadische drukfouten ten laste zou
kunnen leggen. In afwachting dat deze
bronnenuitgave weldra voltooid zal zijn,
mogen we nu reeds besluiten dat er wel
weinige episoden in onze geschiedenis
zijn waarvoor we voortaan over een zo

overvloedige en gemakkelijk te consulteren documentatie beschikken.
J. Andriessen

ARNAU , Frank, 3000 Jaar kunstbedrog.
W. Gaade, Den Haag, 1959, 363 pp.,
90 foto's, f 23.50.

De menselijke geest is zeer vindingrijk in
het uitdenken van middelen om geld te
verwerven. Misschien komt dit nergens
zo sterk tot uiting, als in het „vak" van
kunstvervalsen. Want voor enkele boze
en ook scherpzinnige lieden is dit werkelijk een vak geworden. Frank Arnau doet
in 3000 jaar kunstbedrog daar een boekje
over open; hij schrijft er zelfs een boek
vol over. Arnau heeft een degelijke studie gemaakt van de middelen, die listige
mensen gebruiken om door middel van
kunstvervalsingen aan veel geld te ko

men. Hij beschrijft de methoden, die men
in de loop der eeuwen heeft uitgedacht.
Toch moet men wel bedenken, dat nu als
kunstvervalsingen gelden, wat vroeger
blijkbaar geoorloofd en niet ongebruikelijk was; b.v. dat vermaarde kunstenaars
werken door hun leerlingen gemaakt, met
hun dure naam ondertekenden. Arnau
laat ook zien, hoe het in vele gevallen
mogelijk is, vooral tegenwoordig, om
door een technisch onderzoek de vervalsingen te achterhalen. Deze beschouwingen zijn het waardevolle gedeelte van dit
boek, terwijl enkele verhalen over vermaarde kunstvervalsers, o.a. Dossena,
Han van Meegeren en Malskat, het boeiende gedeelte uitmaken. Arnau heeft zijn
taak zeer ernstig opgevat; dit blijkt uit de
uitvoerige bibliografie, meegegeven aan
het boek. Men kan daarin zeer veel literatuur vinden voor verdere oriëntatie
op dit terrein. Talrijke illustraties verhelderen de boeiende en belangrijke tekst.
Een uitstekend boek voor allen die met
kunst te maken hebben en zich er voor
interesseren. C. de Groot
DAWSON, Christopher, The Historic
Reality of Christian Culture. A way to
the renewal of human life. ^-- Routledge

and Kegan Paul, London, 1960, 124 pp.,
12 sh. 6 d.
Een nieuwe serie studies, die de herontdekking van de mens beoogt en de titel
meekrijgt Religious Perspectives, opent al
bijzonder gelukkig met een achttal opstellen van de christelijke cultuur-historicus
Dawson. Hetgeen hij hier zegt mogen we
dan in zijn vroegere studies zijn tegenge
komen; de hoek van waaruit hij de lotgevallen van de christelijke godsdienst en
beschaving hier beschouwt geeft het een
frisheid en actualiteit die lezing ervan
hoogst leerzaam maken. Summier zouden
we de inhoud kunnen samenvatten als een
beschrijven van een flink-zieke christelijke
beschaving, gevolgd door de diagnose en
de oorzaken van de ziekte, terwijl vanzelfsprekend suggesties betreffende de
therapie volgen. De traditie-gebondenheid
van onze beschaving wordt bijzonder beklemtoond, en dit brengt mee dat er in de
opvoeding niets fataler kan zijn dan een
breuk met deze traditie: dit geldt in het
bijzonder van het hoger onderwijs, dat
ook opvoeding behoort te zijn. Het boek
verdient een zeer wijde kring van lezers,
en onder deze komen leraren en docenten,
priesters en religieuzen op de eerste

plaats.

W. Peters
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LEDRé, Ch., La presse a 1'assaut de la
monarchie, 1815-1848 (Kiosque, 12). —
A. Colin, Parijs, 1960, 270 pp.

Dit boekje is een uitstekend verzorgde
monografie over een detail uit de geschiedenis van de pers. Met een overvloed van zorgvuldig gekozen citaten
wordt bewezen hoezeer de pers heeft bijgedragen tot de val van Charles X
(1830) en Louis-Philippe (1848), en hoe
zij de vrijheidsbeperkingen, waarvan de
pers toen het slachtoffer was, te boven
wist te komen. Indien alle goede journalisten (en alle goede kranten) uit die tijd
republikeinen waren, en in niet geringe
mate tot de val van de monarchie bijdroegen, dan gebeurde zulks niet uitsluitend omdat zij inderdaad republikeinsgezind waren, maar ook omdat zij in een
republikeins bewind het enige middel zagen om persvrijheid te verkrijgen. In

plaats van de monarchie ten goede te
komen, waren de beperkingen op de
persvrijheid één van de belangrijkste oorzaken van de val van het regime.
M. Grammens
Propy "en-Weltgeschichte. Eine Universalgeschichte herausg. v. Golo MANN.
IX. Band: Das Zwanzigste Jahrhundert.
Propt' i" en-Verlag, Berlin-Frankf urt^Wien, 1960, 723 pp., rijk geïll. met krtn,
pltn en facsimiles, D.M. 68.—.
Dit negende deel bestrijkt de periode
1901 - 1945, terwijl het tiende en laatste
deel het tijdsgebeuren na 1945 zal behandelen. Reeds de indeling van de stof geeft
de geest van dit monumentale werk aan.
De Russische revolutie krijgt, terecht, 100
bladzijden toebedeeld, Japan tussen de
twee wereldoorlogen 45, terwijl Geïsoleerd Amerika het met 30 bladzijden moet
stellen; de hoofdstukken over economie
omvatten de hele wereld; het laatste enorme hoofdstuk over Neue Wissenschaft
van 170 bladzijden behandelt fysica en
chemie, astronomie en geneeskunde, biologie en antropologie en ten slotte sociologie. Bijgevolg krijgen Rusland en Japan
allebei een lang hoofdstuk, zoals ook in
deel VIII, terwijl China en Indië in de
twee delen niet behandeld worden: eigenaardig. Anderzijds worden in dit deel de
politiek, de economie en ook de wetenschappen uitvoerig en deskundig behandeld, maar het cultuurleven, de letterkunde, de schone kunsten en de godsdienst
worden voorbijgegaan. Het is mogelijk
dat het laatste deel de nodige ruimte hieraan besteedt, zoals ook aan de volkeren
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van Azië en Afrika, anders ware het een
grote leemte. Bij de lezing treffen de degelijkheid en de vlotte taal en stijl; het
verhaal b.v. van Hitlers machtsovername
en machtspolitiek is spannend als een ro
man en tevens zakelijk en soms onthutsend. De kaarten zijn mooi, de talrijke
kleuren.- en zwart-wit-platen, de f acsimir
les, b.v. van vredesverdragen, en de enkele diagrams maken van deze PropyllenWeltgeschichte een vorstelijke uitgave.
M. Dierickx
KEENAN, O.F.M., Alan, The Phoenix
of the West. A Study in Progrom.
Campion Press, London-Dublin, 127 pp.,
6 sh.
De ondertitel is wat ambitieus voor de
summiere beschrijving van een tiental
vervolgings-episoden in de geschiedenis
van het Joodse volk, van Pharao tot Hitler. Het boekje is uit grote liefde voor
het uitverkoren volk geschreven, maar
ook vanuit het geloof dat er uiteindelijk
steeds sprake is van een geheim, dat boven de geschiedenis der vervolgingen uitstijgt. W. Peters
SÖTEMANN , Guus, Vijf en veertig seizoenen. — Em. Querido, Amsterdam,
1960, 128 pp., f 1.75.
Guus Sötemann schreef dit historisch
overzicht van Querido's uitgeverij naar
aanleiding van haar 45-jarig bestaan.
R. S.
LITERATUUR
Zwolse Drukken en Herdrukken nr. 39.
Joannes Stalpart van der Wiele: Madrigala met inl. en aant. van Dr. M. C. A.
van der HEIJDEN. — W. E. J. Tjeenk
Willink, Zwolle, 1960, 287 pp., f 12.25.
Van Stalpart van der Wiele verscheen in
1634, vier jaar na zijn dood, de lijvige
liedbundel. Gulde-Iaers Feest-Dagen. De
laatste pp. daarvan bevatten 84 Madrigalia. Van die vrijwel onbekende geestelijke
liederen biedt S. in deze publikatie, als
proefschrift te Nijmegen verdedigd, een
zeer verzorgde tekstuitgave. In een deskundige inleiding karakteriseert hij deze
niet-liturgische liederen als barokkunst.
Stalpart maakte gebruik van Italiaanse
madrigalen, zowel van hun melodie als
van de tekst. Vooral dit laatste is van
belang. Daarom drukt S. ook de Italiaanse tekst af, onmisbaar voor een goed be-
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grip van Stalparts werkwijze bij het
„christianiseren" van deze petrarkistische
minnedichten. Door zijn geheel eigen behandeling van de Italiaanse tekst maakt
Stalpart van het contrefact een literair
genre. Met de 16de-eeuwse madrigalen
moet Stalpart goed bekend zijn geweest.
Dat hij de moeilijke en niet erg bekende
melodieën gebruikte, vindt zijn verklaring
in de bestemming van deze gezangen:
alleen voor eigen gebruik in de kring van
zijn klopjes te Delft. Hier kon hij persoonlijke voorkeur laten gelden, met name
voor Luca Marenzio, een der voornaamste madrigaal-componisten. Door het opnieuw bekendheid geven aan deze liederen, door de stelselmatige vergelijking met
de Italiaanse tekst (met het Italiaans
toont S. zich duidelijk vertrouwd) en
door de musicologische inleiding vormt
dit boek een welkome aanvulling op onze
kennis van het Nederlands geestelijke
lied. De behoefte aan een uitgave van
Stalparts overige liederen wordt er alleen
maar groter door. L. Loosen
BERGHUIS, Hans, Kamakt het wordt
dag! — Uitg. Foreholte, Voorhout, 1960,
190 pp.
Een merkwaardig verhaal over Eskimo's.
De schrijver — aldus is de structuur van
het boek — verblijft enige tijd bij de
Oblaten-missionarissen in Eskimo-land
om taal en zeden van de Eskimo's te ob-serveren. Kamakto, een oude bekeerde
Eskimo, vertelt hem over zijn volk, over
levensgewoonten, sagen en tradities. Berghuis heeft hiermee een spannend relaas
geschreven over dit wonderlijke volk,
over het uiterst moeilijke werk der missionarissen en over het harde nomadenleven in deze ijsgebieden. Blijkbaar is hij
uitstekend geïnformeerd over de bijzonderheden in de levenswijze dezer jagers
en vissers. P. van Alkemade
KRAPP, Helmut, Der Dialog bei Georg
Biichner..— Carl Hanser Verlag, M
V nchen, 1959, 187 pp., D.M. 12.
S. gaat uit van de filologische hypothese
dat de fundamentele tragische inhoud van
Büchners theaterarbeid niet alleen in de
thematiek gestalte gekregen heeft, maar
evenzeer vervlochten is met de scenische
dramaturgie, waarvoor de dialoog het
voornaamste instrument heeft opgeleverd.
Voortdurend contrasteert hij Büchners heroïsche stijl en tragische levensbeschouwing met het dramatisch idealisme van
een Schiller. Dit geeft hem de uitzonderlijke mogelijkheid, de daaruit af te leiden

conclusies doorlopend uit te spelen tegen
de sterk verspreide mening van Buchners
nihilistische kern. Niet alleen is de detailanalyse grondig en overtuigend, maar S.
komt er tevens toe een duidelijke synthese
te geven die vanuit Kleist over Büchner
via Hauptmann bij Brecht belandt in bewuste stilistische en compositorische overeenkomst. C. Tindemans
HECKMANN, Herbert, Elemente des
barocken Trauerspiels. — Carl Hanser
Verlag, München, 1959, 293 pp., D.M. 18.
Uitgaande van een martelaarsspel van de
Duitse barokdichter Andreas Gryphius,
„Papinian", ontleedt S. dit treurspel in
kernthema's en randmotieven en behandelt grondig de historische, ethische, religieuze en politieke problemen die zich bij
dit toneelstuk voordoen. Bovendien ver.mijdt hij de gevaren van een al te gespecialiseerde werkmethode en verheft zijn
studie tot wat voor de latere jaren zal
blijken te zijn een baanbrekend en voor
onze generatie definitief inzicht in deze
meer en meer bestudeerde, maar niet altijd
geassimileerde cultuurperiode. Hij neemt
de eigenschappen en gebreken van dit ene
treurspel als basis om het eigene en typische van de hele Duitse baroktoneelliteratuur te karakteriseren. Dat omvat zowel
thematiek en problematiek als stijlanalyse,
dialogische techniek en modezucht. Voor
het Nederlands taalgebied is dit werk bo
vendien nog extra interessant omdat Gryphius, die te Leiden studeerde, behalve
vertaler van Vondel ook nog, zonder geringschatting gezegd, een Vondelepigoon
is geweest. C. Tindemans
Spectaculum III. Sieben moderne Theaterstucke. — Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1960, 310 pp., geb. D.M. 9.80.
Ook dit derde deel van deze reeks moderne toneelstukken bevat, naast flink en
representatief toneel, toch ook enkele
drama's die eer om hun internationale
weerslag dan om wezenlijke kwaliteiten
opgenomen werden. Zo S. Becketts wel
bevreemdend, maar geforceerd Krapp's
Last Tape, E. O'Neills technisch bijzon
der knap, maar dramatisch te arm Hughie en B. Brechts infantiel Schwejk im
zweiten Weltkrieg. Rasecht toneel bieden daarentegen J. Audiberti's frivooltragisch Quoat-Quoat en F. Garcia Lorca's pijnlijk maar poëtisch Yerma. T. S.
Eliots The Elderly Statesman en A. MacLeish's J.B. vormen interessante bewijzen
van de eigentijdse benadering van het
eeuwige thema van de mens op zoek
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naar het geluk. Deze bundel zal voortaan
jaarlijks voortgezet worden.
C. Tindemans
CESBRON, Gilbert, Vijand tijd. Roman.
Vert. — De Goudvink, Antwerpen, Amsterdam, 285 pp., f 9.90.
Deze vertaling van Cesbrons roman
Avori été is van de beproefde hand van
Willy Corsari. Een merkwaardige roman
over de onvermijdelijke botsing van
ouderdom en jeugd. Een oud-strijder uit
de eerste wereldoorlog neemt een wees
uit de tweede als zijn kind aan, leeft
enige jaren op, nu zijn eenzaamheid verbroken is, doch valt er weer in terug, als
de ouder wordende weesjongen hem
enigszins ontgroeit. De oud~strijder verbittert in koppige trots, zodat een verzoening onmogelijk wordt. Cesbron heeft
vooral de hoofdpersoon ten voeten uit
geschilderd; zwakkere momenten vormen
zuster Saint-Paul, Daniel en andere f figuren. Het is niet Cesbrons beste roman.
hoewel ook hier blijkt, hoe levendig hij
mensen en dingen, toestanden en reacties
weet uit te beelden. J. van Heugten
LEEMING, John F., De brug van Fontana d'Amore. Vert. ^~ Uitg. Foreholte,
Voorhout, 1960, 247 pp., f 5.90.
Het Italiaanse dorpje Fontana d'Amore
bezit een prachtige, oude brug, die, als de
Duitsers zich gaan terugtrekken, opgeblazen moet worden. De burgemeester verzet
zich daartegen met alle kracht en nodigt
de Engelsen uit om dit te voorkomen.
Doch dezen willen de brug opblazen nog
v6ór de aftocht der Duitsers. Heftige
consternatie. Door allerlei vergissingen en
verwarringen blijft de brug behouden. Dit
grappige verhaal had een goede roman
kunnen worden, indien de schrijver het
talent bezeten had de figuren en lotgeval-len psychologischer en in concreter menselijkheid voor te stellen. Nu blijft het te
veel een klucht. J. van Heugten
WETENSCHAP

1

HEISENBERG, Werner, Physik und
Philosophie.— S. Hirzel Verlag, Stuttgart, 1959, 201 pp., D.M. 10.
Reeds toen hij 25 jaar oud was, behoorde
Heisenberg tot de grootsten der levende
fysici; en die plaats heeft hij sedertdien
behouden. Of hij ook een groot filosoof
is, is een heel andere kwestie.Het blijkt in
ieder geval niet uit het onderhavige boek.
Misschien waren de verwachtingen van
uw recensent te hoog gespannen, toen hij
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een boek van Heisenberg in handen kreeg,
dat de titel droeg Physik und Philosophie.
In ieder geval heeft de lezing van het
werk hem teleurgesteld. Het zou mij ook
niet verbazen, als degenen die Heisenberg
uitnodigden om in de winter van 19551956 de Gifford-lectures in St. Andrews
te houden (waarvan dit boek de neerslag
is), meer verwacht hadden van deze le.
zingen. Het boek bevat een tiental lezingen, waarin een cocktail wordt geboden
van gepopulariseerde natuurwetenschap,
en een (niet diepgaande) natuurfilosofie,
alsook van hun geschiedenis. Wat betreft
de quanten-mechanica kan schrijver uit de
eerste hand verhalen, omdat hij zelf één
der scheppers is geweest van de quantenfysica. Het is interessant om te zien, hoe
Heisenberg vanuit de moderne fysica het
materialisme verwerpt; ook hoe hij ver.
schillende malen teruggrijpt op het Aristotelische potentiebegrip. Maar in dezelfde stijl wordt even later weer gesproken
over de „Weltformel", die enkele jaren
geleden door Heisenberg zelf werd gelanceerd, en die door vakmensen nogal sceptisch werd ontvangen. Misschien kan men
het boek het beste karakteriseren door te
zeggen, dat schr. a.h.w. hardop denkt.
Het is interessant, om dat te mogen beluisteren, maar het irriteert, dat hij er kennelijk niet hard op heeft gewerkt. Zelfs
de formuleringen (b.v. over de verhouding van energie, materie en substantie,
maar ook over de elektrodynamica) zijn
soms slordig. Ook in dit opzicht had men
meer mogen verwachten.
P. van Breemen
MACKE, W., Elektromagnetische Felder.
•— Akademische Verlagsgesellschaft Geest
Portig K.-G., Leipzig, 1960, 395 pp.,
D.M. 29.50.
Dit boek vormt de laatste band van een
zesdelig leerboek der theoretische fysica.
Het is didactisch zeer goed uitgewerkt en
bewijst duidelijk, dat schr. een grote ervaring als docent achter de rug heeft. De
wiskundige afleidingen worden zorgvuldig
en vrij uitvoerig gegeven. In het algemeen
kan trouwens gezegd worden, dat dit
boek wat breedvoeriger uitleg geeft dan
de vergelijkbare anglo-amerikaanse leerboeken. De behandelde stof komt in
hoofdzaak overeen met de gebruikelijke
stof van leerboeken der theoretische elektriciteitsleer. Er zijn enkele paragrafen
over deeltjes-versnellers ingelast. De elek.
trodynamica van bewegende media, en
daarbij aansluitend een aanzet van de
speciale relativiteitstheorie, wordt, zoals
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gebruikelijk, ook hier gegeven. De elektronen-theorie ontbreekt helaas, evenals
de dispersie-theorie. Tenslotte zij nog vermeld, dat het boek het moderne MKSAeenheden-stelsel gebruikt.
P. van Breemen
Sowjetische Beitráge zur Geschichte der
Naturwissenschaft. — Deutscher Verlag
der Wissenschaften, Berlin, 1960, 242
pp., D.M. 17,50.
Een achttal artikelen over zeer uiteenlopende onderwerpen uit de geschiedenis
der natuurwetenschap, dikwijls met een
onaangename, onmiskenbaar propagandis-tische inslag.
N.N., Der Isospin von Atomkernen., .-Akademie-Verlag, Berlin, 1960, 156 pp.,
D.M. 28.--.
Onder de nieuwe quantengetallen, die de
kernfysica heeft ingevoerd naast de quantengetallen der atoomfysica, is er één dat
oorspronkelijk isotope spin werd genoemd.
Later besefte men dat de naam isobare
spin juister zou zijn; sommigen trachtten
daarom deze nieuwe naam in te voeren.
Om aan de spraakverwarring een einde
te maken, spreken velen nu maar zonder
meer van isospin, zonder verder te vermelden, wat er nu eigenlijk gelijk is (isos
slaat nl. zeker niet op spin) . De redacteur
van het hier besproken werk heeft partij
gekozen voor deze laatste richting, en het
woord isospin in de titel opgenomen; de
auteurs van de verschillende hoofdstukken gebruiken ook de twee andere namen.
Isospin heeft niets te maken met de oorspronkelijke betekenis van het woord spin,
waaraan Uhlenbeck en Goudsmit dachten
toen zij in 1925 dit woord introduceerden
in de atoomfysica. Zij dachten nl. aan
een draairichting en een mechanisch
draai-impuls. Het woord spin komt in isospin alleen maar voor, omdat het wiskundige apparaat voor de isospin identiek is
met de Pauli-behandeling van de gewone
spin. De isospin is een hulpmiddel bij het
classificeren der elementaire deeltjes, dat
ons in staat stelt om b.v. het proton en
het neutron als twee verschillende ladingstoestanden van éénzelfde deeltje (het
nucleon) te beschouwen. Het behoud van
isospin is dan equivalent met ladingsonaf-hankelijkheid (c.q. _symmetrie) van kernkrachten. Het boek Der Isospin von
Atomkernen bundelt drie artikelen, die in
1954 en 1955 in de USSR zijn verschenen. Zij geven veel experimentele gegevens, en kunnen als een goed en volledig
overzicht over het onderwerp beschouwd
worden, zoals : de stand van zaken 5 jaar

geleden was. Sedertdien is er niet veel
wezenlijk nieuws gevonden. Wel ontbreken de resultaten van enkele interessante
experimenten, die de laatste jaren gedaan
zijn om de ingevoerde hypothesen te toetsen. Deze experimenten bevestigen echter
de bestaande theorie, zodat het boek in
dit opzicht zijn waarde behoudt.
P. van Breemen
VARIA

I

PIEPER, J., Over de verstandigheid.
Over de rechtvaardigheid. De zin van de
dapperheid. Tucht en maat. (Vert. H.
Wagemans) . — Paul Brand, Hilversum,
1960, resp. 60, 96, 54, 93 pp., f 4.50,
f 2.95 en f 4.40.
In een zeer verzorgde vertaling kan men
thans kennis nemen van deze oorspronkelijk in het Duits gepubliceerde tractaat-jes over de vier kardinale deugden. Rekening houdend met het hedendaagse
denken geeft de auteur op heldere en
overzichtelijke wijze weer, wat S. Thomas over deze onderwerpen heeft geschreven. De schrijver is erin geslaagd
de grote waarde van deze zeven eeuwen
oude beschouwingen treffend te doen uitkomen. J. M. Kijm
BEEK, Prof. Dr. M. A., Atlas van het
Twee-stromenland. — Elsevier, Amsterdam, Brussel, 1960, 164 pp., 36 x 27 cm,
22 kaarten en 310 illustr., f 39.50.
In de rij prachtige, speciale atlassen die
Elsevier uitgeeft, heeft de Amsterdamse
Bijbelprofessor Beek de atlas. van Mesopotamië verzorgd. Hij geeft een „overzicht over geschiedenis en beschaving van
M. van de steentijd tot de val van. Babylon". Inhoud en uiterlijke verzorging zijn
hier in volkomen harmonie. Behalve de
talloze illustraties verhelderen nog een
groot aantal kaarten de tekst. De opgravingen en vondsten der laatste decennia
hebben ons, om zo te zeggen, een nieuwe
wereld ontsloten, een wereld die het begin
onzer beschaving vormt. Aanvankelijk
meende men dat Israël geheel verbleekte
naast wat Babylon ons openbaarde (men
denke aan Delitzsch' Babel und Bibel) ,
doch het eigene en oorspronkelijke van
Israël is in een steeds helderder licht komen staan. Prof. Beek beschrijft land en
klimaat, de opgravingen, de lotgevallen
der elkaar opvolgende volksstammen, literatuur, wetenschap en godsdienst, tot aan
de verovering der stad door Cyrus in 539
vóór Christus. P. van Alkemade
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DELEECK, H. en GRACHT, N. Van
de, De Vrije-tijdsbesteding van werklieden en bedienden (De Gids op M.G.,
nov. 1960) . ^-- De Gids, Brussel, 1960,
pp. 938-1080, Fr. 60.
De doorsnee-mens beschikt steeds meer
over vrije tijd en steeds meer mensen
leven dank zij de vrije tijd van hun medeburgers. Voor beide groepen is het interessant te weten hoe in feite de vrije
tijd wordt aangewend. De studiedienst
van het A.C.W. organiseerde daartoe
een wetenschappelijk onderzoek door middel van vraaggesprekken. Als proef personen dienden 435 katholiek georganiseerde volwassen arbeiders van 8 Vlaamse gemeenten. De resultaten werden gebundeld in een bijzonder nummer van
De Gids op maatschappelijk gebied. Ieder
die actief bekommerd is om de culturele
opgang van het Vlaamse volk vindt hier
nuttige informatie in overvloed.
J. Kerkhofs
ZANDSTRA, E., e.a., Kastelen en huizen op de Veluwe. ~ Nijgh en van Ditmar, 's-Gravenhage, 97 pp., geïllustreerd,
f 12.50.
Evert Zandstra, Mr. A. P. van Schilfr
gaarde en Wim K. Steffen hebben ieder
het hunne bijgedragen om een fraai boek
over bijzondere huizingen op de Veluwe
samen te stellen. De foto's zijn alle voortreffelijk. Merkwaardig dat op een zo
schraal gebied als de Veluwe zo veel
kastelen en landhuizen zijn opgetrokken.
P. van Alkemade
DALE, Van, Groot woordenboek der
Nederlandse taal. Aflev. 18 en 19. Achtste druk. ~ Martinus Nijhoff, 'sGraven
-hage,196.
Met deze twee afleveringen is de geheel
herziene en vermeerderde achtste druk
van de onmisbare van Dale bijna voltooid. Met het woord „zenuw" eindigt
deze laatste aflevering. Gaarne vestigen
wij nog eens de aandacht op dit alomvattende Groot woordenboek. R. S.
MARTINI, Winfried, Freiheit auf Abruf.
Die Lebenserwartung der Bundesrepublik.
— Verlag Kiepenheuer & Witsch, Keulen, 1960, 451 pp., geb. D.M. 18.50.
In dit pamflet roept schr. de Duitsers op
tot grotere weerbaarheid en een meer
offensief-gedachte politieke mentaliteit.
In concreto wenst hij militairen en ambtenaren weer de plaats te zien innemen,
die zij in het begin van deze eeuw in
Duitsland hadden veroverd. Zodra dat
gebeurd is, moet West-Duitsland zijn
,
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volledige soevereiniteit proclameren, zo..
dat het vrij zal zijn om zelf de kwestie
van de hereniging met Oost-Duitsland
aan te pakken. West-Duitsland moet dan
de kruistocht tegen het communisme prediken. Martini wil aan de landen, die
onder een communistisch bewind leven,
de „vrijheid" brengen, maar zulks is alleen mogelijk, zegt hij, indien men vooraf
de democratie liquideert in het Westen
(p. 13) . Wat betekent dit allemaal? Wat
kan een man bezielen, die Hitler afkeurt
omdat deze „te links" stond (p. 273) ?
Wat te denken van iemand, die schrijft
dat Frankrijk in Algerië een „Europees
belang" verdedigt, en om dié reden geen
rekening mag houden met eventuele „moralische Aspekte" (p. 74) ? Vrede is een
„bolsjevistisch" belang, schrijft Martini,
en daarom mag het Westen in geen geval een vredespolitiek voeren, maar moet
het integendeel agressief en offensief optreden. Het feit, dat een ernstig Duits
uitgever zich ertoe kan laten verleiden
een dergelijk boek op de markt te brengen, stemt meer tot nadenken dan de
opinies van Martini. M. Grammens
JUNGK, R., Gloed uit asy vert. R. Vermeer. — Lannoo, Tielt-Den Haag, 1960,
320 pp., 6 pl., 1 k., geb. Fr. 118.
R. Jungk was naar Hiroshima gereisd
om als journalist een „goede reportage"
te schrijven over de stad; zijn boek werd
echter een „getuigenis". Schr. wil geen
relaas geven van wat gebeurd is op 6
augustus 1945, noch van wat er nadien
voorviel in de verwoeste stad. Hij probeert, aan de hand van verschillende
personages, ons de gebeurtenis te laten
meeleven: welke uitwerking ze gehad
heeft op de lichamen, de harten en de
gedragingen der inwoners. Zijn onderzoekingen waren er op gericht de gevoer
lens en reacties te leren kennen van een
aantal ooggetuigen die in één seconde
bloedverwanten, bezittingen, menselijke
verwachtingen, gezondheid zagen ver .
dwijnen. Enkelen hebben zich willen wreken op de gemeenschap, sommigen leverden zich over aan wangedrag, weer anderen stelden hun verdere leven in dienst
van de ongelukkige slachtoffers en leverden een levend getuigenis van christelijke
naastenliefde. Toch blijft het boek een
sober en vlot geschreven getuigenis, waarin slechts zelden de ingehouden ontroering aan de oppervlakte verschijnt. Het
is geen aanklacht, doch blijft ten slotte in
al zijn onverbiddelijkheid, een woord van
liefde. F. Vandenbussche
,
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FRANCIS, Zuster Mary, Ons recht vrolijk te zijn. ~ N.V. Standaard-boekhandel, Antwerpen-Amsterdam, 1960, 180
pp.
Het boek, een vertaling uit het Amerikaans, beschrijft het leven van de Arme
Clarissen. Alle aspecten van hun leven
worden onder de loep genomen en in
losse trant verhaald. Aanvankelijk klinkt
alles een beetje naïef, maar deze indruk
maakt plaats voor het inzicht dat deze
naïviteit te schoon is om belachelijk, te
kinderlijk-onbevangen om niet echt menselijk te zijn. T. Mondelaers
ADALSTEN, Karola, De Heilige Birgitta
van Zweden. Vert. — Uitg. Foreholte,
Voorhout, 215 pp., 1960, f 7.90.
Na Joh. Jörgensen, die in zijn laatste
levensjaren een uitgebreid werk over deze
Zweedse mystica schreef, bewerkte Kar
rola Adalsten leven en leer van de H. Birr
gitta. Zij deelt haar boek in in drie delen:
leven, groei in heiligheid en mystieke
openbaringen. Birgitta is zo geheel en al
middeleeuws in haar religieuze beleving,
de transcendente geloofswereld is voor
haar zo onmiddellijk werkelijk, is haar zo
nabij, dat een hedendaags christen er aanvankelijk bevreemd tegenover staat. De
schrijfster van dit werk besteedt de helft
van het boek aan Birgitta's openbaringen.
Birgitta had een wereldzending, vooral
t.o.v. de pausen van Avignon en andere
kerkvorsten en de openbaringen zijn dringende, vaak strenge vermaningen van
Christus die de Heilige had over te brengen. De schrijfster heeft helaas! verzuimd een kritische studie te maken van
Birgitta's openbaringen.
P. van Alkemade
CHATELAIN, N., Le président Kennedy.
La nouvelle vague à la Maison Blanche.
--- Plon, Parijs, 1960, 114 pp., ing. NFr.
7,10.
Dit vlot en geestig geschreven boek leert
ons veel over het politieke leven in de
V.S. en de nieuwe president. Schr. verblijft reeds een tiental jaren in de V.S. als
politiek correspondent van de Figaro. In
korte doch gedegen hoofdstukken worden
we op de hoogte gebracht van de verschillende aspecten van J. Kennedy's persoonlijkheid: de sterke band van de „clan"
Kennedy, het begin van zijn politieke
loopbaan, zijn buitengewone moed in de
oorlogsjaren, zijn ambitie en idealisme,
zijn houding tegenover de katholieke kerk.
Kennedy wist zich te omringen met een

equipe van buitengewone medewerkers:
hoogleraren, economisten, zakenlui enz.
Dit boek leert ons veel interessants over
deze mannen: hun nieuwe kijk op de V.S.
en de wereldpolitiek, hun methoden, hun
ruime wereldbeschouwing, hun dynamisme en open geest. Wie met kennis van
zaken de politiek van de nieuwe president
wil volgen, zal dit waardevolle boek met
veel belangstelling lezen.
F. Vandenbussche
POCKETBOEKEN
Prisma-boeken, Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, f 1,25 per deel.
Joachim JOESTEN, President Kennedy.
Vert. — Een vlot geschreven en goed
geïnformeerd boekje over Kennedy. Interessant ook, omdat het een goede voorstelling geeft van een presidentsverkiezing in de U.S.A.
John WYNDHAM, De Triffids komen.
Vert. — Een meer dan fantastisch toekomstverhaal. Voor liefhebbers van
science-fiction.
Moderne Vlaamse verhalen. .-- André
Demedts verzamelt in deze bundel een
elftal verhalen van oudere en jongere
auteurs, die de hedendaagse mentaliteit
en stromingen vertegenwoordigen..
Marshall W. STEARNS, Jazz. Vert. —
Een boekje dat verleden, heden en toekomst van de jazz tamelijk uitvoerig beschrijft, zal velen welkom zijn.
Shepherd HEAD, Carrière maken zonder moeite. Vert. ~ Een grappig, van
tekeningen voorzien boekje over het
„carrière maken". Luchtig, maar „met
een ernstige ondergrond".
Ellery QUEEN, Moord op rijm. Vert. --Een moordrijke detective, geschreven en
gecomponeerd met de gewone vlotheid
van het schrijverspaar dat zich Ellery
Queen noemt. R. S.
Salamander-pocket. Querido, Amsterdam.
Fons HERMANS, Nederland onderdak.
--- Een werkje over de woningbouw sinds
1945. Na de auteur komen er nog enkele
specialisten aan het woord. R. S.
Elsevier-pockets.
Henry MILLER, De kolossus van Maroussi. Vert. f 2.90. — Een boeiende en
zeer persoonlijke reisbeschrijving van de
Amerikaanse auteur H. Miller. R. S.

bijdragen
tijdschrift voor filosofie en theologie

richt zich uitdrukkelijk tot de ontwikkelde priesters en leken in Nederland en België. Het tijdschrift neemt niet alleen de beste stukken aan
van doctoraatsthesissen, maar ook wetenschappelijke artikelen over alle
problemen die de theologie en de filosofie betreffen. Elk jaar worden
ongeveer 500 boeken uit binnen- en buitenland besproken.
verschijnt vier maal per jaar
in 1961 worden volgende belangrijke artikelen voorzien:
Twee artikelen over de erfzonde: Schrift en Vaders door R. LEYS S.J.,
en theologisch inzicht door P. SCHOONENBERG S.J.
H. JANS S.J., De kwestie van de gewetensdwang en de Staatstussenkomst tegenover de ketters volgens Augustinus. Twee artikelen.
W. LUYPEN OESA, Gewetensonderzoek van het kind der 20ste eeuw.
A. VAN KOL S.J., Biechtvader en scrupulanten.
JOHN TRINICK, God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
(Engels).
L. PRENEEL, Het herstel van de toog in de Belgische bisdommen na
de Franse Revolutie.
W. BEUKER S.J., De goddelijke lach. Vergelijkend onderzoek van de
antieke literatuur en de Bijbel.
A. PONCELET S.J., God in het Opus posthumum van I. Kant.
J. CREYGHTON S.J., Functie der censuren .in het Kerkelijk Strafrecht
J. VAN TORRE S.J., Lovanium, Kongo, twee chronieken, een over
het Anglicanisme, en een ander over de laatste -werken over Missiologie.

In voorbereiding een artikel van H. RENCKENS S.J. over het Oude
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BOEKEN INGEZONDEN BIJ DE REDACTIE
BESPREKING NAAR MOGELIJKHEID
AAPELI, Der Hof des kleinen Petrus. - J. Knecht, Frankfurt, 1961, 156 pp., geb.
D.M. 6,80.
AMIOT, F., 365 méditations sur les Evangiles et s. Paul. II: Septuagésime, Carëme,
Temps Pascal. - Aubier, Parijs, 1960, 328 pp., ing. Fr. 118,
BIE, Pierre De, Gezinsbudgetten in België 1957.1958. - Nauwelaerts, Leuven, 1960,
432 pp., ing. Fr. 350.
BRECHT, B., Gedichte 1 r2..--- Suhrkamp-Verlag, Frankfurt, 1960, 212-264 pp.
BRUNA, Dr, M., Vragen in verband met geloof en evolutie. - Geert Groote Ger
nootschap, Den Bosch, 1960, 63 pp.
Christus in de godsdienstige vorming. IV. Jaarboek 1960 van het Studiecentrum. Desclée de Brouwer, Brugge, 1961, 100 pp., ing. Fr. 75.
CESBRON, Gilbert, Vijand tijd. - Goudvink, Antwerpen, 1961, 285 pp., f 9.90,
Fr. 140.
COMBLIN, Joseph, Hij is verrezen.- Pax, Den Haag, 1961, 200 pp., f 8.90.
Connaitre la Bible. 1: josué, 2: Daniel, par J. Steinmann. - Desclée de Brouwer,
Brugge, 1960, 148-158 pp., geïll., Fr. 69.
Credo-reeks. A. RETIF, Catholiciteit. R. VANCOURT, Moderne gedachte en chris.
lelijke wijsbegeerte. A. M. HENRY, De Heilige Geest. Mgr. De BAZELAIRE,
Ook de leek is de Kerk. --- :Standaard-Boekhandel, Amsterdam, 1961.
Custos, quid de Nocte. Testschrift zum 70 Geburtstag Michael Pflieglers. - Herder,
Wien, 1961, 388 pp., D.M. 20.
DAISNE, J., Pierre Benoit. - Ontwikkeling, Antwerpen, 1961, 240 pp., ing. Fr. 45.
DENAUX, J., Vorming tot bidden op school..--- Krist. Onderwijzersverbond, Brussel,
1960, 80 pp.
DONINCK, A. Van, In U geloven wij. Passiespel. - Antwerpen, Rijnpoortvest, 12,
1960, 64 pp., ing. Fr. 40.
DRESEN-COENDERS, H., De voorlichting in de opvoeding. - Paul Brand, Hilversum, 1961, 81 pp., f 4.90.
ELLARD, G., La Liturgie en marche. -- Mame, Tours-Parijs, 1961, 531 pp., geb.
NFr. 32,91.
Enfant (L') dans l'Eglise et le monde d'aujourd'hui. - Edit. Fleurus, Parijs, 1960,
516 pp., ing. NFr. 16.45.
FERKET, C., Slechts een handvol. - Uitg. Oranje, Zulte, 1960, 28 pp., ing. Fr. 45.
GRAEF, Hilda, Der unbegreifliche Gott? - J. Knecht, Frankfurt, 1961, 212 pp., geb.
D.M. 11,80.
HAKIM, G., Bladzijden uit het Evangelie gelezen in Galilea. - Secr. Missiewerken,
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LEEMING, B., Principes de théologie sacramentaire. - Mame, Tours-Parijs, 1961,
942 pp., geb. NFr. 43,19.
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Zusters van Sint-Vincentius à Paulo

INSTITUUT VOOR BLINDE EN GEZICHTSZWAKKE KINDEREN
Lanspoel - Tervuren
Kleuterschool en Lager Onderwijs voor jongetjes en meisjes vanaf 2 jaar
Beroepsonderwijs en moderne talen voor meisjes
in het Nederlands en het Frans
Tel. Brussel 57.70.21

Hebt U, jonge vrouw die sociaal voelt, reeds gedacht aan het beroep van
SOCIAAL ASSISTENTE?
3 jaar studies en stages STAATSDIPLOMA
Naast algemene vorming, opleiding tot de meest diverse mogelijkheden inzake maatschappelijk werk bij openbare diensten en particuliere ondernemingen.
Vraag prospectus:

KATHOLIEKE SOCIALE SCHOOL
Amerikalei 182, Antwerpen

Kent U
O. L. VROU WSCHOOL VOOR VERPLEEGSTERS
EN VERPLEEGASSISTENTEN Augustijnenstraat 9, Mechelen
Bestuurd door de Gasthuiszusters — Augustinessen
Voorbereidende afdeling vanaf 17 jaar
Nursing Hostesses — 1 jaar studie
Verpleegassistente — 2 jaar studie
Beroepsverpleegster — diploma van Verpleegassistente + 1 jaar bijstudie
Vraag inlichtingen tel. 127.87 — 144.23. Inschrijvingen alle dagen in de school van 14,
tot 16, uur en bij E. Moeder-Overste, 0. L. Vrouwgasthuis, Keizerstraat 7, Mechelen.

MARIA THERESIA VERPLEEGSTERSSCHOOL
Bestuurd door de „Dochters van het Kruis", verbonden aan het
St.-Jansziekenhuis, GENK. Tel. 53.141 — 53.142
Afdelingen : -- Verpleegster Sociale hygiëniste. 4 jaar
— Verpleegster A 1: 3 jaar.
— Verpleegster A 2: 3 jaar.
— Verpleegassistente A 2: 2 jaar.
— Nursing-Hostess : 1 jaar.
— Voorbereidend jaar.
Alle gewenste inlichtingen te bekomen bij de Directrice.
Onderwijs en internaat zijn kosteloos

PHILIPS, G., Naar een volwassen christendom, — Davidsfonds-Keurreeks, Leuven,
1960, 314 pp., ing. Fr. 90, geb. Fr. 120 (leden: Fr. 45 en Fr. 60) .
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f 9.90.
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pp., geb. D.M. 14.80.
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Verpleegstersschool „Maria-Middelares"
– Beroepsverpleegsters
– Verpleegassistenten
– Nursing.hostessen
— Voorbereidende afdeling (17 jaar)
Hospitaalstraat, 8 - SINT-NIKLAAS-WAAS - Tel. 76.12.98 en 76.22.25

UNIVERSITAIRE Ste ELISABETHSCIIOOL
VOOR ZIEKENVERPLEEGSTERS EN VROEDVROUWEN,
gehecht aan de Katholieke Universiteit van Leuven,
bestuurd door de Zusters van Liefde van Gent,
CAPUCIENENVOER, 39 — LEUVEN
GEGRADUEERDE VERPLEEGSTERS Al — Hoger Technisch Onderwijs
VERPLEEGSTERS en VERPLEEGASSISTENTEN — Brevet — Aanvullend Secundair
Beroepsonderwijs kosteloos
NURSING-HOSTESS — Attest
VOORBEREIDENDE AFDELING
Nederlands en Frans stelsel
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)

Kent U
DR. W. PETERS

MARBRABEL
een nieuwe, moderne marmer-fege^

' e Standaard Cet Cflieuwelslad

-

sportwereld

Een van beide bladen moet U lezen!
Em. Jacgnainlaan 127, Brussel

KARDINAAL

VAN

ROEY-INSTITUUT

Zusters der Christelijke Scholen
VORSELAAR

I. NORMAALONDERWIJS : Nieuw regime
— Lagere Normaalschool : Wetensch. B
— Middelbare Normaalschool:
. Afdeling Moedertaal Geschiedenis
. Afdeling Moderne Talen
. Afdeling Wiskunde . Fysica
. Afdeling Wetenschappen - Aardrijkskunde
— Normaalschool voor Kleuteronderwijzeressen

II. MIDDELBAAR ONDERWIJS
— Oude Humaniora : Grieks-Latijnse Afdeling
— Moderne Humaniora : Wetenschappelijke Afdeling
Economische Afdeling
— 70 Voorbereidende klasse
III. HOGER TECHNISCH ONDERWIJS
Hogere Technische School voor Wetenschappelijke Assistenten Al.
Interessante toekomstmogelijkheden voor meisjes!

INTERNAAT, HALF-INTERNAAT, EXTERNAAT

Zusters van de H. Philippus-Neri, ZIEKHUIS te
St. Niklaas-Waas, Ankerstraat, 103
Psychiatrische inrichting voor vrouwelijke patiënten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrije, betalende vrouwelijke patiënten.
Toepassing van al de moderne vormen van neuropsychiatrische behandelingen.

GINDER-ALE
¶bat ie geen klein bier!
BROUWERIJ MARTINAS N.V. • MERCHTEM

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

Wie kwaliteitsdraadartikelen wenst
vraagt ze aan bij

Tre clerier
Leon Bekaert P. VoB.A.
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VOOR SCHOLEN, PENSIONATEN,
GASTHUIZEN, KLINIEKEN, BURELEN
VRAAGT CATALOGI

WERKHUIZEN

JOSEPH MERTENS

N.V.

208 DEURNESTRAAT — MORTSEL-ANTWERPEN —TELEFOON 49.99.30

Wilt Ge in geest van apostolaat uw jong leven ten dienste stellen van
de Kerk in de zorg aan Kristus' lidende ledematen geeft U dan aan
als leerlinge - verpleegster - verpleegster Sociale hygieniste - of verbleegassistente aan de
SCHOOL VOOR VERPLEEGSTERS „MATER SALVATORIS"
SALVATORSTRAAT, 20 — HASSELT — TEL. 2.11.55
Bestuurd door de Zusters Salvatorianessen
Officieel diploma. — Prospectus op verzoek.

„Ik diene blijde"

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
St. Bartholomeus — MERKSEM
Afdeling verpleegsters : 3 jaar met specialisatie
Afdeling verpleegassistenten : 2 jaar
Voorbereidende afdeling vanaf 17 jaar
GEHEEL KOSTELOOS — FAMILIALE SFEER
Inlichtingen : E. Zr. Directrice, Jaak de Boeckstraat 10, Telefoon (03) 458642

Middelbare Handelsschool StomAloysi*us
EDW. ARSENSTRAAT, 40. OUDE-GOD
GUST LAVASTRAAT, 33, OUDE-GOD
HOGERE GRAAD A6 (2)

LAGERE GRAAD A6 (3)
Zes jaar studie na het 6de jaar van de LAGERE SCHOOL
EXTERNAAT

Inlichtingen en inschrijvingen alle dagen van 9-12 en van 15-18 uur

Onderwijs voor jongens vanaf 6 jaar
INTERNAAT
EXTERNAAT
Onder leiding van priesters en toezicht van de Staat
Volledig Lager Onderwijs (6-14 jaar)
Voorbereidend tot alle onderwijs
Moderne Humaniora
Middelbare Land- en Tuinbouwschool (13-16 jaar)
Normaalschool voor Onderwijzers (14-20 jaar)

ST,mJOZEFINSTITUUT - TIENEN
Tel.: 81.391

H. PIUS X -INSTITUUT
VIIe OLYMPIADELAAN 25, ANTWERPEN
Tel.: 03-381380

Lagere Oefenschool: van zes jaar af.
Middelbare Oefenschool: van twaalf jaar af.
Grieks-Latijnse afdeling. Moderne afdeling.
Lagere Normaalschool: van vijftien jaar af.
Grieks-Latijnse afdeling. Wetenschappelijke afdeling A.
Wetenschappelijke afdeling B Economische afdeling.
Middelb. Normaalschool: na de Humaniora of Lagere Normaalschool
Afdeling: Moedertaal-Geschiedenis
Afdeling: Moderne Talen
Afdeling: Wiskunde-Fysica (en Economische Wetensch.)
Afdeling: Wetenschappen-Aardrijkskunde
Hoger Instituut voor Opvoedkunde
Dienst voor Studie- en Beroepsoriëntering
EXTERNAAT

INTERNAAT

Inlichtingen: Alle werkdagen van 9 tot 12 h en van 14 tot 17 h

INSTITUUT SINT-AGNES
Onderwijsinrichting bestuurd door de Religieuzen Ursulinen
Internaat
Half-internaat
Externaat
79-226 Turnhoutsebaan
Schoenstraat 41
Lammekensstraat 84
BORGERHOUT
1 ELEFOON 353201
A.
B.

Oude Humaniora. Moderne Humaniora (volledige cyclus)
Snit-Naad-Confectie:
Middelbare technische afd. Cl
Normaalafd. D

Beroepsafd. C3-1 Voortgezette Technische Opleiding C 1-D
C. Handelsafdeling A6/A3 A61A2 Handelsregentaat A6/A1
D. Avondcursus voor Modes
Avondcursus voor Naad
E. Volledig Lager- en kleuteronderwijs

~ HEREN .CONFECTIE
naar keuze en maat

*

S peciale A/deling
voor H.H. Geestelijken
(Togen en Jassen)

ST.. JOZEFINSTITUUT HERENTALS
LAGE RE NORMAALSCHOOL:
Grieks,
Latijnse e n Moderne Human lora.
Voorbereidende afdel ing.
Internaat - Externaat
Prospectus: Zusters

Y.

d. H. Vincentius, Burchtstraat 14, Herentals

Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen
Onder de bescherming van de Katholieke Universiteit te Leuven

*

Biedt gelegenheid tot degelijke en verfijnde geestesvorming :
diploma van gegradueerde H.V.V.
biedt gelegenheid tot renderende specialisatie :
diploma van Direceie-secretaresse, Interieurontwerpster,
Assistent-psycholoog, Assistent inzake beroepskeuze en Loqopediste, Gegradueerde in de moderne communicatiemedia, (afd. A
Journalisme, afd. B Radio en T.V.)
biedt gelegenheid tot inwonen.
Documentatie aanvragen I DE BOMSTRAAT, 11, ANTWERPEN.

SINT·BERLINDISINSTITUUT VOOR VERPLEHGKUNDE
GEHECHT AAN DE SINT ·CAMILLUSKLINIEK
-

betreffende
de studies van :

-

-

gegraduee rde verpleegster AI,
verpleegster,
vroedvrouw,
klnderverpleegster,
soclale verpleegster,
verpleegasslstente,
nurslng.hostess, met voorbe re ldende afdeling.

Inlic hting e n : Van Schoonbekestraat, 143, Antwerpen. Telefoon 37 24 66
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Na de Belgische verkiezingen
LODE CLAES

OEWEL de verkiezingssociologie in België meer beoefend wordt
dan de andere branches van de sociologie de Belgen zijn praktische mensen en ook in de wetenschappen op directe resultaten uit ,
zullen de specialisten in het vak het niet gemakkelijk hebben om tot een
bevredigende interpretatie van de jongste verkiezingsuitslag te komen.
Deze uitslag doet welhaast alle klassieke vragen oprijzen. Wordt het
kiezerskorps vooral beïnvloed door de verkiezingspropaganda of door
het beeld dat het zich van de onderscheiden acteurs heeft gevormd?
Gaat het hierbij af op de indrukken van de laatste weken of maanden,
of van de voorbije jaren, m.a.w. hoe ver reikt zijn geheugen? Hoe sterk
spelen de onmiddellijke belangen mede, welk is de invloed van de geestesgesteltenis, is deze laatste invloed vooral negatief of positief? Hoe
groot is in feite de vlottende massa, en hoe sterk zijn de traditionele
bindingen met de partijen? Hoe definitief is de scheidingslijn tussen
links en rechts? Het zijn alle vragen die bij de verrassende en vrij contradictorische uitslag van deze verkiezingen oprijzen.
De lichte maar afgetekende vooruitgang van de Belgische Socialistische Partij in het Vlaamse landsgedeelte blijkt het grootste verrassingselement in deze uitslag te vormen. Hij kan zelfs voor het Vlaamse gedeelte van het gemengde arrondissement Brussel worden aangetoond

H

en staat in een duidelijke tegenstelling tot de lichte achteruitgang van

de partij in Wallonië, zelfs als men rekening houdt met de socialistische
stemmen die naar de communistische partij zijn gegaan. Na de vrij
algemene afwijzing van de jongste stakingsbeweging door de Vlaamse
openbare mening had bijna iedereen een achteruitgang verwacht. Deze
afwijzing had zelfs een aanzienlijke rol gespeeld bij de mislukking van
de staking in het Vlaamse land. Vele Vlaamse socialistische leiders
hadden de Waalse stakers slechts schoorvoetend gevolgd, of zich zelfs
op duidelijke wijze ertegen verzet. Misschien waren de stakingen, die
in het Vlaamse land veel minder aan den lijve werden gevoeld, bij de
vlottende massa reeds vergeten (waartoe overigens de weifelende en
verdeelde houding van de Christelijke Sociale-Liberale regering sedertdien heeft bijgedragen), zodat de normale slijtage van de regeringsr
partijen, in Vlaanderen vooral de Christelijke Volkspartij, haar normaal
effect op het kiezerskorps heeft kunnen sorteren. Misschien hebben
anderzijds de duidelijke kiesbeloften van de Socialistische Partij er de
44
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kiezer toe gebracht in de eerste plaats zijn stem uit te brengen volgens
zijn belang. Tenslotte heeft de politieke soliditeit van de Socialistische
Partij, die steeds opnieuw haar innerlijke tegenstellingen weet te neutraliseren, zich merkbaar gemaakt en de even grote soliditeit van het
socialistische kiezerskorps, voor de leiders eigenlijk een van de betrouwbaarste volggroepen die ergens bestaan.
Waarom werden de politieke waarnemers zozeer verrast door het
succes van de Vlaamse Volksunie? Enige vooruitgang voor deze extreme Vlaamse groep werd algemeen voorspeld en die moest dan ook tot
een vermeerdering van het aantal zetels leiden, aangezien de partij in
1958 slechts één zetel had gekregen voor bijna 100.000 stemmen, waarvoor de grote partijen gemiddeld vier zetels in de wacht slepen. De
vooruitgang tot 170.000 stemmen is echter veel markanter dan verwacht werd. Daarbij mogen we echter niet vergeten dat even voor de
oorlog de Vlaamse nationale partijen, wier lijn door de Volksunie
wordt doorgetrokken, ruim het dubbele aan electorale aanhang vertegenwoordigden. Deze vroegere Vlaamse Nationalisten (en hun kinderen) hebben in de naoorlogse periode zeker weinig aanleiding gevonden om hun opvattingen te herzien, de evolutie van de laatste maanden heeft hen daarentegen eerder versterkt: zij bracht vooral de onopgeloste Vlaams-Waalse tegenstelling weer volop in de politieke actualiteit. Er was deze keer ook geen aanleiding meer, zoals in de allesoverheersende Konings- of schoolkwestie, om voor een grote partij
(voor deze kiezers in feite de C.V.P.) te stemmen. De verrassing is dan
ook gelegen in het feit dat het verlammend besef dat het toch niets zou

uithalen (of indien men wil de realistische afkeer van het vergooien
van zijn stem) , zich ditmaal niet meer heeft doen gelden. Het is ook
opvallend dat het ontbreken van een pers, van een grootscheepse propaganda, en zelfs van een uitgebreide organisatie een verkiezingsoverwinning niet verhindert, indien enkele fundamentele factoren aanwezig zijn, vooral het bestaan van een gelijkgezind milieu (waarin
vooral de vertegenwoordigers van de nog werkelijk onafhankelijke beroepen zoals de geneesheren op de voorgrond treden) . Nu de Volksunie deze beslissende hindernis onverwacht heeft genomen, zal men
voorzichtig moeten zijn met voorspellingen over haar verdere toekomst.
Kleine partijen zonder vooruitzichten om aan het bewind deel te nemen
dienen meer als pressuregroups beschouwd te worden en zo beschour
wen de leiders en aanhangers der Volksunie zichzelf ook („de zweep
op de C.V.P.") . De in de Belgische politiek ingetreden labiliteit, waar
we verder op terugkomen, en de toenemende actualiteit van het Vlaams-
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Waalse probleem op welhaast alle gebieden van het openbaar leven,
welke wij hier herhaaldelijk hebben aangetoond, kunnen de Volksunie,
thans reeds even groot als de Waalse of de Brusselse vleugel van de
Liberale Partij, echter nog heel wat verder brengen. Het gaat hier niet
om een voorbijgaand politiek verschijnsel en de enige mogelijkheid om
er een einde aan te maken is het wegnemen van de oorzaken: een gronr
dige oplossing van de Vlaams-Waalse kwestie. Mede als gevolg van
het succes van de Volksunie, kan deze oplossing intussen spoediger
gerealiseerd worden dan meestal wordt verwacht.
De andere verschijnselen aan de twee extremen, nl. de Communistische vooruitgang en de mislukking van uiterst rechts, konden voor de
verkiezingen veilig voorspeld worden. De sociale beroering in de Waalse industriële gebieden moest wel enige communistische winst opleveren,
terwijl de ontevredenheid uiterst rechts zich moeilijk electoraal kon uitdrukken. Er bestaan in België geen voldoende elementen voor een
uiterst rechtse partij. De mislukking van alles wat voor en tijdens de
tweede wereldoorlog met fascisme te maken had, heeft deze weg afgesneden en het Belgisch nationalisme is te weinig verspreid om zelfs na
bittere „nationale vernederingen" een voldoende voedingsbodem voor
een nieuwe partij te leveren. Hoewel een groot gedeelte van de Brusselse pers een dergelijke stroming heeft aangeblazen (overigens op het
laatste ogenblik voorzichtig genoeg blijvend om geen duidelijke aanbevelingen te doen) , ontbreekt het kristallisatiepunt, dat men ook voor de
toekomst nergens ontwaart.
Zo hebben de zware schokken welke het Belgisch openbaar leven de

laatste jaren heeft ondergaan, zich niet in electorale verschuivingen
omgezet. De teleurstelling is meer een lusteloosheid geworden, hetgeen
reeds op te merken was in de zeer kalme kiesstrijd. Een poging van de
Liberale Partij om zich van de andere partijen te distanciëren als een
uitgesproken (sociaal-economische) rechtse partij, en door het beklem~
tonen van haar verdraagzaamheid ook de rechtse katholieken aan te
trekken heeft niet de verhoopte resultaten opgeleverd. De kiezer kon in
feite zijn afkeuring van de recente politieke stakingen ook uitdrukken
door C.V.P. te stemmen, zoals hij zijn teleurstelling voor het (mede
door de liberalen gevoerde) regeringsbeleid vooral kon uiten door soci~
alistisch te stemmen. De ene tendens heeft de andere geneutraliseerd
en de uitslagen van een sterk negatieve reactie van het kiezerskorps ver.schillen weinig van de resultaten van een positieve reactie; de tegenstemmers verdelen zich op dezelfde wijze als de voorstemmers. De politieke labiliteit maakt zich hoogstens merkbaar in een stijging van het
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aantal onthoudingen en blanco~stemmen en van het aantal voorkeurstemmen op een wel bepaalde kandidaat.. De partijpolitieke stabiliteit
van het Belgisch kiezerskorps waarin de „vlottende massa" niet meer
dan een twintigste vormt, is eens te meer de voornaamste constatering
waartoe deze verkiezingen aanleiding geven.
Dat de enige verschuiving van enig belang ten nadele van de C.V.P.
moest uitvallen is normaal. Op de grootste partij vallen het gemakkelijkst enkele stemmen te veroveren, vooral wanneer deze partij zich
over alle groepen van de bevolking uitstrekt, de hiermede overeenkomende innerlijke spanningen vertoont en door de oplossing van de
schoolkwestie zelf heeft afgezien van haar voornaamste bindingselement. De C.V.P. heeft vooral de verliezen gedragen van de stemmen
die aan de Volksunie en aan de kleine rechtse groepen werden gegeven.
Het gevolg is, dat de scheidingslijn tussen links en rechts in de , Belgische politiek bijna op dezelfde plaats is gebleven. Dit is zowel juist voor
de wereldbeschouwelijke scheidingslijn (waarbij men de Liberale Partij
links moet situeren) als voor de sociaal-economische lijn (waarbij de
Liberale Partij rechts is, maar rekening moet gehouden worden met de
sterke, en in de poll-verrichtingen nog versterkte, inslag van de chris~
telijke arbeidersbeweging in de C.V.P.) .
De fameuze „wil van het kiezerskorps" levert daarom weinig inspiratie voor de vorming van een regeringscoalitie en voor de bepaling van
een regeringsbeleid. Slechts één combinatie blijkt na de verkiezingen
van 1961 zoals na die van 1958 uitgesloten, nl. de socialistisch.-liberale,
die ook door de „rechtse" kiescampagne van de liberalen reeds onwaarschijnlijk was gemaakt. De voortzetting van de Christelijk-sociale libe
rale coalitie is vrijwel uitgesloten, voor zover dan toch de verkiezingsuitslag deze voortzetting niet heeft aangemoedigd. Vooral maar dit
is geen gevolg van de verkiezingen tekent zich de noodzaak af van
een regering op een „brede" basis. Dit kan een nationale regering zijn
van de drie traditionele partijen, maar deze basis is dan weer zo breed
dat zij bedenkelijk wordt voor het behoorlijk functioneren van de par'.
lementaire instellingen en tot compromissen en immobilisme moet lei,den, aangezien alle tendensen (vooral de sociaal-economisch linkse en
rechtse) elkaar dan vrijwel in evenwicht houden. Dan blijft de C.V. P.,Socialistische formule, waarvoor de Socialisten zich dadelijk hebben
uitgesproken (inbegrepen de extreme Waalse voorman Renard) , en
waar de C.V.P. toe overhelt, al mag zij deze draai niet te bruusk nemen
indien zij geen moeilijkheden wil krijgen met haar rechtse vleugel. Voor
de waarnemers staat het reeds lang vast dat dit de enige regerings-
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formule is die enkele fundamentele problemen aan kan, wegens haar
brede basis, die de beide vakverenigingen omvat, en wegens een zeker
parallelisme van de programma's; een gematigd progressistisch programma wordt in de C.V.P. niet alleen door de arbeidersvleugel, maar
ook door de andere sociale organisaties voorgestaan, door een stroming
bij de jongeren - (die -zelfs een „travaillistische" - hergroepering van* de
partijformaties wensen) gesteund, en is vooral sedert de Rerum Novarum-rede van de voorzitter Lef èvre in 1960 ook de officiële lijn van de
partij.
Een belangrijk maar netelig punt van het regeringsprogramma van
deze coalitie zullen de Waals-Vlaamse verhoudingen zijn. Het is thans
niet meer mogelijk, zoals tot de slechte Belgische traditie behoort, deze
kwestie opzij te zetten, en de voorrang te geven aan de sociaal-econo~
mische en financiële problemen. Hiervoor- is de Vlaams-Waalse tegenstelling zich te zeer ook over het economisch terrein gaan uitstrekken.
De recente stakingsbewegingen hebben de Wallingantische strekking
in de Socialistische Partij (in Wallonië de meerderheidspartij) verstrekt en het Vlaamse antwoord hierop in de verkiezingen, namelijk
het succes van de Volksunie, is voor de in Vlaanderen overwegende
Christelijke Volkspartij een welkome aanleiding geweest om de Vlaamse desiderata aan de orde te stellen. Tenslotte kan de vooruitgang van
de B.S.P. in het Vlaamse land deze partij aansporen haar toekomst meer
daar te zoeken en de invloed van de Vlaamse en van de Vlaamsgezinde
socialisten in de partij versterken. Wij hebben in dit tijdschrift reeds
herhaaldelijk de reële termen proberen uiteen te zetten van dit VlaamsWaalse probleem, dat het Brusselse „Establishment" nooit in zijn volle
omvang en complexiteit heeft willen inzien, laat staan aanpakken.
Indien dit wel gebeurt, dan zal blijken dat het evenmin als de andere
Belgische problemen onoplosbaar is.
4 april 1961
-

Het Altaar II
Lux Aeterna
PROF. DR. J. J. M. TAMMERS

N bijna alle religies der Oudheid spelen het Oosten en het opgaande
licht een voorname rol: daarheen keerde men zich om te bidden en
daarheen richtte men het front der tempels. De heilige opgang van het
nieuwe licht, de sol invictus, de onoverwonnen zon, die na elke nacht
symbool des doods nieuw licht en nieuw leven, warmte, gloed en
groeikracht brengt, is het ongrijpbare en onnoembare, waaraan alle
krachten der natuur in hun op- en hun neergang gehoorzamen. Zonder
de zon geen leven, slechts duisternis, koude en slaap des doods. In talloze vormen van het heidendom is de zonnecultus daarom een primaire
factor. Vrijwel overal werden de tempels met hun ingang naar de
opgaande zon gebouwd; in Egypte was dit het geval, maar ook bij de
Grieken: men zie de tempels op de Atheense Akropolis en het grote
gros van de Dorische tempels in Hellas, Zuid-Italië en op Sicilië (afb. 1
Tempel te Agrigento op Sicilië) .
De Duitser Nissen heeft in het midden der vorige eeuw een heel boek
gewijd aan de oriëntatie dezer tempels (Templum, 1869) , waarin hij
vaststelt, dat zij met hun deuropening gericht waren naar het punt,
waar op de feestdag van de god, aan wie het betrokken heiligdom was
toegewijd, de zon opging. De Romeinen waren, zoals gewoonlijk, minder conscientieus op dit punt. Van de te Rome bewaard gebleven tempels gehoorzamen slechts die van het Largo Argentina en van het Forum Olitorium aan de oude wet evenals al de ronde tempels, met uitzondering van het Pantheon 1 ) . De Romeinse architect Vitruvius, een
tijdgenoot van keizer Augustus, verkondigt in zijn bekende verhander
ling over de bouwkunst een afwijkende theorie: „Ten opzichte van de
hemelstreken waarop zij moeten uitzien, behoren de tempels der onsterr
felijke goden zo geplaatst te worden, dat, wanneer geen reden zulks
belet en de beschikking vrij is, de tempel en het in de cella geplaatste
beeld naar de avondstreek des hemels (het Westen) zullen uitzien,
opdat zij, die tot het altaar zijn toegetreden om offers te brengen, in
oostelijke richting zullen opzien naar het beeld, dat zich in de tempel
bevindt en ook zij, die geloften afleggen, naar de oostelijke hemel zul1) De Romeinen koesterden een tot op heden niet geheel verklaarde voorliefde voor
de richting noord-oost. Men vindt haar niet alleen terug in het stadsplan van Rome
en van allerlei Romeinse steden, maar ook in de centuriatio (kadastrale landindeling) .
Wellicht speelde hier het verloop der kustlijnen van Italië een rol?
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len zien, terwijl de beelden zelf, die zich (in het Oosten) verheffen, hen
die bidden en offeren, schijnen gade te slaan" 2) • Hij voegt er echter
meteen aan toe, dat men zich naar de gesteldheid van de plaats mag
schikken en dat men de tempels aan openbare wegen met hun front
daarheen kan richten. Inderdaad trekt men zich in de latere perioden
van de Romeinse cultuur weinig of niets meer aan van de oriëntatie der
tempels. Uit de H. Schrift weten wij dat ook het joodse tabernakel zijn
ingang naar het Oosten keerde; met de tempel te jeruzalem was het
niet anders gesteld ;) .
De christenen namen zowel het bidden naar het Oosten als de oostrichting der sacrale gebouwen over. De Apostolische Constituties,
daterende uit de 3de eeuw, bevestigen dit: „Want het is passend in de
kerk wijs, ingetogen en oplettend te staan, luisterend naar 's Heren
woord. Vervolgens, nadat de doopleerlingen 'en boetelingen zijn heengezonden, rijzen allen gezamenlijk op en, naar het Oosten gekeerd,
bidden zij tot God, die in het Oosten opklom boven de hemel der heme~
len, en tevens om te herinneren aan 's mensen verblijf in het Paradijs,
dat in het Oosten gelegen was, en waaruit de eerste mens, na Gods
gebod te hebben vergeten en de raad van de slang te hebben opge•volgd, verdreven werd". De kerkvader Gregorius van . Nyssa (ode
eeuw) zegt nagenoeg hetzelfde: „Als wij, christenen, ons naar het
Oosten wenden om te bidden, is dat niet omdat wij menen dat daar
God woont, maar wel omdat wij gedenken, dat ons eerste vaderland,
waar de mens vóór de zondeval verblijf hield, in het Oosten lag". Soortgelijke gedachten ontmoeten wij bij Athanasius en Basilius 4 ) . Van
Ambrosius horen wij, dat in zijn tijd de dopelingen tijdens het afzweren
van Satan zich naar het Westen keerden; daalden zij daarna in de
doopvont af, dan wendden zij zich naar het Oosten ) .
Toch is er een reden, voornamer dan deze herinnering aan het verloren paradijs. Horen wij Hieronymus: „Sic versi ad Orientem pactem
inimus cum Sole Iustitiae": Wanneer wij aldus naar het Oosten gekeerd zijn, gaan wij een verbintenis aan met de Zon der Gerechtigheid.
De term Sol Iustitiae, Zon der Gerechtigheid, is aan de profeet Mala,chias ontleend (4, 2) : „Et orietur voois timentibus nomen meum sol
iustitiae": En voor u die mijn naam vreest zal de Zon der Gerechtigheid opgaan. Van meet af aan verstaat men onder dit grote Licht, dat
2) Vitruvius, De Architectura, IV, 5, 1. Hoe Vitruvius aan deze bepaling komt,
die in strijd lijkt met gewoonte en traditie, is niet duidelijk.
3) Ex. 26; 36, 8-37.
4 ) Dr. Joseph Sauer, Symbolik des Kirchengebáudes und seiner Ausstaftung in der
assung des Mittelalters. ^- Freiburg i. Br., 1902, S. 89.
Auffassung
r') De Mysteriis, 2, 5~7.
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de godvrezende zal verlichten, Christus. Deze voorstelling had voor. de
christen niets bevreemdends, waar immers zowel de H. Schrift als de
liturgie hem voortdurend deze lichtsymboliek — en het Oosten is het
licht voorhield. Wordt Christus in het Credo niet genoemd „Deum
de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero": God van God,
Licht van Licht, ware God van de ware God. Ambrosius gaat zo ver,
dat hij zegt: „De Vader is Licht, de Zoon is Licht, de Heilige Geest is
Licht" 6 ) . Uiteraard deed zich het gevaar voor, dat de eenvoudige
gelovige het onderscheid tussen lichtsymboliek en zonnecultus, gelijk
die immers door de Manicheën werd bedreven, uit het oog zou verlier
zen en paus Leo de Grote waarschuwt er dan ook met nadruk tegen 7
Toch zal juist het uitgesproken symbolische karakter, dat de liturgische
en andere teksten in deze van meet af aan eigen was, de christen voor
afdwaling hebben behoed, hetgeen trouwens uit de geschiedenis wel
blijkt.
De 12de- 13de--eeuwse scholastiek zou zich zelf niet zijn geweest, had
zij ook deze leer van de lichtsymboliek niet uitgewerkt. Zij maakt dan
van meet af aan onderscheid tussen lux als spirituele en lumen als stoffelijke substantie (simpel gezegd: het onderscheid tussen „Mij gaat een
licht op", en „Ik steek een licht aan") . Lux heet de numenale en lumen
de fenomenale vorm van dezelfde substantie. De Scholastici gaan dan
voort en verklaren: licht is substantie, materie, het is van goddelijke
oorsprong en van goddelijke essentie; het is meer dan alleen maar Gods
symbool, het is Zijn attribuut, Zijn werking. Ideeën als deze, die dus
veel verder gaan dan die der kerkvaders, vindt men bij Rupertus van
Luik, Honorius van Autun, Alanus ab Insulis en later bij Nicolaas de
Lyra, Thomas van Aquino, Albertus Magnus enz. Toch zijn deze gedachten reeds voorbereid door figuren als Rhabanus Maurus (776-856)
en Scotus Eriugena (ca. 815-na 877) , met uitspraken, die aan de aangehaalde van Ambrosius herinneren, en die luiden: God de Vader is
Licht, want in het Boek der Wijsheid wordt van de wijsheid gezegd,
dat zij de weerschijn is van het eeuwige Licht: candor est enim lucis
aeternae (7, 26) ; Christus is het Licht, getuige Lucas (2, 32) , die Hem
noemt: een Licht tot verlichting van . de heidenen en de glorie van Zijn
volk Israël.
De lichtverering van het Christendom verschilde dus wel grondig van
) .

e) De Spiritu Sancto, 1, 14.
7 ) Sermo 27 (Migne, Patr. Lat., LIV, 218). Hij zegt, dat er christenen zijn, die bij

het binnengaan van de St.-Pieter zich omkeren en zich naar de opgaande zon wenden. ,,Dan buigen zij zich neer ter ere van de stralende vuurbol. Dit bekommert ons
zeer, want zij doen dat óf uit zondige onwetendheid óf in aansluiting aan heidense
praktijken".
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de heidense zonnecultus. Het is dan ook niet juist er een kerstening van
bestaande heidense opvattingen in te vermoeden, waar immers het
Oude, en meer nog het Nieuwe Testament vol staat van deze verheerlijking van het spirituele Licht, dat het materiële licht. naar Zijn „beeld
en gelijkenis" schiep. De profeten, de wijdheid der tijden overschouwende, voorzagen de Messias als een Licht, een Zon, een Ster. Wij
haalden reeds Malachias aan. Isaias op zijn beurt (9, 2) getuigt: „Het
volk, dat in de duisternissen wandelde, heeft een groot Licht gezien,
voor die de plaats bewoonden van de schaduw des doods, voor hen is
een Licht opgegaan". In Matth. 4, 16 wordt deze tekst op Christus toegepast. „Een Ster zal opgaan uit Jakob"., lezen wij in . Num. 24, 17.
Ook in de psalmen komen wij het Licht herhaaldelijk tegen, waarbij
dient te worden opgemerkt, dat daar met deze term niet steeds God
zelf, maar soms ook Zijn eigenschappen of Zijn werking worden be-doeld: „Het licht van Uw Aanschijn moge over ons opgaan" (4, 7) ;
„In Uw licht zullen wij het Licht zien" (35, 10) ; „Zend Uw Licht uit
en Uw Waarheid" (42, 3) ; „Het Licht is opgegaan voor de gerechte
en blijdschap voor de oprechten van hart" (96, 1 1) .
Veel sterker schijnt ons dit Licht tegen hoe kan het anders? in
de boeken van het Nieuwe Verbond. Reeds in Simeons lofzang heet het
„Lumen ad revelationem gentium",

Een Licht tot verlichting der heidenen (Luc. 2, 32) .
In datzelfde tweede hoofdstuk van Lucas stemt Zacharias daarmede in:
„Door de tedere ontferming van onze God, die ons de Dageraad (Oriens,
Morgenster) uit den Hoge zal zenden, om te verlichten die in de duisternis zijn en die zijn gezeten in de schaduwen des doods (2, 78-79) .
Johannes neemt dit beeld der morgenster in zijn openbaring over, waar
hij Christus laat zeggen: „Ik ben de wortel en de spruit van David, de
lichtende morgenster ", stella splendida et matutina (Apoc. 22, 16) .
De aanhef van het St.-Jansevangelie is een hymne op de Logos en op
het Licht: „In wat bestond was Hij het leven en het Leven was het licht
der mensen; het Licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam
het niet aan" (1, 4-5) . Van Johannes de Doper heet het: „Hij kwam tot
getuigenis om van het Licht te getuigen, opdat allen door hem zouden
geloven. Hijzelf was niet het Licht, maar hij moest getuigen van het
Licht. Het waarachtige Licht, dat alle mensen verlicht kwam in de wereld. Hij was in de wereld en ofschoon de wereld door Hem was ontstaan erkende de wereld Hem niet" (1, 7-10) . Elders zegt Christus in
meer overdrachtelijke zin van Zichzelf: „Ik ben het licht der wereld;
wie Mij volgt zal niet in de duisternis wandelen, maar het licht des
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Levens bezitten" (8, 12) . En vervolgens: „Zolang Ik in de wereld ben,
ben Ik het licht der wereld" (9, 5) . Aan het einde van Zijn openbaar
leven getuigt Hij andermaal: „Nog een korte tijd is het Licht in Uw
midden. Wandelt, zolang gij het Licht hebt, opdat de duisternis U niet
verrasse; wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heengaat. Zolang gij het Licht hebt, gelooft in het Licht, om kinderen des Lichts te
worden .... Ik ben als een Licht in de wereld gekomen, opdat niemand,
die in Mij gelooft in de duisternis blijve" (12, 35-36, 46). Reeds voordien had Hij in dezelfde geest tot Nicodemus gesproken: „Het Licht is
in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer
dan het Licht; want hun werken waren boos en allen die kwaad doen
haten het Licht en komen niet tot het Licht, opdat hun werken niet aan
het licht zouden komen. Maar wie wandelt naar de waarheid, komt tot
het Licht" (3, 19-21 ) . De apostel Johannes zegt zelfs: „God is licht; en
in Hem is geen spoor van duisternis .... Wanneer we wandelen in het
licht, zoals Hij in het licht verkeert, dan is er gemeenschap tussen ons
beiden en reinigt het Bloed van Jesus, Zijn Zoon, ons van alle zonde"
(I Joh. 1, 5, 7) . „De duisternis is voorbij en het ware licht is reeds aan
het schijnen" (I Joh. 2, 8) . Paulus op zijn beurt zegt tot de Christenen
van Rome: „Laten wij afleggen de werken der duisternis en aangorden
de wapenen des lichts" (Rom. 13, 12) , en tot die van Ephese: ,,Vroeger waart gij duisternis, thans zijt ge licht in de Heer. Gedraagt U dan
ook als kinderen van het licht" (Eph. 5, 8) ; vervolgens tot die van
Tessalonika: „Gij allen zijt zonen des lichts en zonen van de dag; van
nacht of duisternis zijn wij het niet" (I Tess. 5, 5) , en tot de Korinr.
thiërs: „Wat heeft het Licht met de duisternis van doen? Wat overeenkomst is er tussen Christus en Belial?" (II Cor. 6, 14-15) .
Uiteraard heeft het woord licht in deze teksten niet steeds dezelfde
betekenis; soms zal het God zelf bedoelen, elders zal het kennis of
waarheid beduiden, maar het is klaar, dat deze en meerdere andere
passages uit het Nieuwe Verbond in de liturgie, de hymnen en de ker
kelijke kunst tot een meer algemene symboliek van het Licht hebben
geleid, die God en in het bijzonder Christus tot voorwerp had.
Vooreerst de liturgie. Speciaal de kerstkring is rijk aan christologische lichtsymboliek, waarbij ook de symboliek van het wederkerende
licht in het winterse jaargetijde een rol speelt. De teksten van het brer
vier voorspellen gedurende de Advent het grote Licht dat komen zal:
„De Heer zal komen en de verborgenheden der duisternis verlichten,
.... God zal komen van de Libanon en Zijn glans zal zijn als een groot
licht,
O Oriens, 0 Morgenster, glans van het eeuwige Licht, kom
en verlicht ons, die zitten in de duisternissen en de schaduwen des
....
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doods". Kerstmis brengt de vervulling: „Opgegaan is in de duisternis
een Licht voor de rechtschapenen van harte, de barmhartige en gerechte
God heeft zich ontfermd .... Een Licht is over ons opgegaan, want
heden is de Verlosser geboren". En op Epifanie: „Rijs op, jeruzalem,.
want Uw Licht is daar en 's Heren heerlijkheid is over U opgegaan ... .
Als Licht van Licht zijt Gij verschenen, Christus, aan Wie de Wijzen
hun gaven brengen". Zien wij nu het Missaal. In het epistel van de
eerste Adventszondag zegt Paulus: „De nacht is ver gevorderd, de dag
breekt aan. Laat ons dus afleggen de werken der duisternis en ons omgorden met de wapenen van het Licht" (Rom. 13, 12) . Van de Dageraadsmis op Kerstdag heeft J. K. Huysmans al gezegd dat het een Mis
is met een Leitmotiv: het Licht. „Het Licht zal vandaag over ons schijnen, want ons is de Heer geboren en Zijn Naam zal zijn de Bewonde~
ringswaardige, God, Vorst des Vredes, Vader der komende tijden, aan
Wiens rijk geen eind zal zijn. Gezegend Hij Die komt in 's Heren naam,
God de Heer, want Hij heeft ons verlicht .... Wij worden overgoten
door het nieuwe Licht van Uw mensgeworden Logos", en in de derde
mis: „De geheiligde dag heeft ons verlicht; komt alle volkeren en aanbidt de Heer, want vandaag is het grote Licht neergedaald op de aar de". Johannes' hymne op de Logos en het Licht is de evangelietekst. In
het epistel van Epifanie komt Isaias aan het woord: „Sta op dan, word
verlicht, Jeruzalem, want Uw Licht is gekomen, de glorie van Jahweh
gaat over U op. Want zie, terwijl de duisternis de aarde bedekt en het
donker de volken, is Jahweh over U opgegaan en straalt Zijn glorie
over u uit. Nu komen de volkeren naar uw licht en de koningen naar
uw stralenglans" (60, 1-3) . In de prefatie heet het: „Waar Uw Eniggeborene in het wezen van onze sterfelijkheid is verschenen, heeft Hij
ons met het nieuwe licht van Zijn onsterfelijkheid verlicht". De viering
van Paaszaterdag staat geheel in het teken van het nieuwe Licht, dat
Christus is in Zijn verrijzenis, het Lumen Christi, dat drievoudig opgaat
voor het dankende volk. Het Exultet is één lofzang op het nieuwe Licht:
„Dat de aarde, bestraald door zulk een glans en verlicht door zulk een
luister van de eeuwige Koning, zich verblijde en besef f e, dat over heel
de wereld het duister is verdreven. Dat de Moederkerk zich verblijde,
versierd door de luister van zulk een Licht. Roept, die hier aanwezig
zijn in de wondere klaarte van dit heilige licht, met mij, diaken, Gods
almachtige barmhartigheid aan, opdat Hij mij de klaarheid van Zijn licht
instorte, om de lof van deze kaars te voltooien .... Dat de Morgenster
haar nog brandende vinde, die Morgenster bedoel ik, die geen neergang kent. Die Morgenster, die weerkerend uit de onderwereld, voor
het mensengeslacht in milde glans is opgegaan". De materiële vlam der
,
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Paaskaars blijft gedurende heel de Paastijd het symbool van Christus;
zij zal lichten tot na het . evangelie van de Hemelvaart. De driearmige
kaars, die voorheen bij het driemaal herhaalde „Lumen Christi" ontstoken werd drie lichten en toch één licht, was een beeld der Drievuldigheid. Bij de wijding van het vuur werd God genoemd: „lumen
iciens, qui es conditor omnium luminum": onvergankelijk - Licht,
indeficiens,
Schepper van alle lichten.
En dan tot slot, als de Kerk waakt bij haar overledenen, zingt zij hen
toe in de Mis van Requiem: ,.......het eeuwige Licht verlichte hen, ...
mogen zij het: geluk genieten van het eeuwige Licht, .... laat hen niet
neerstorten in de duisternis, maar de banierdrager, de H. Michaël, mor
ge hen binnenleiden in het heilige Licht, .... Heer, dat het eeuwige
Licht hen verlichte" .... .
Heel de gang van het kerkelijk jaar wordt begeleid door de jubel der
hymnen. Het vangt aan in de Advent:
Creator alme siderum
Aeterna lux credentium ... .

Gij, Schepper van de sterren, Heer,
Uwer getrouwen eeuwig licht 8

Sidus refulget jam novum,
Ut tollat omne noxium ... .

Nu schijne er een nieuwe ster,
Die alle kwaad verdwijnen laat ... .

) .

En dan Kerstmis:
Praesepe jam fulget tuum,
Lumenque nox spirat novum,
Quod nulla nox interpolet,
Fideque jugi luceat.

Nu straalt Uw kribbe wonderklaar,
Het nieuwe Licht verhelt de nacht,
Waarop geen nacht meer volgen zal,
Dat voor wie gelooft steeds schijnen blijft.

Van de Wijzen wordt op Epifanie gezegd:
Ibant Magi, quam viderant,
Stellam sequentes praeviam:
Lumen requirunt lumine ....

De Wijzen volgden 't helder spoor
Der ster, die straalde voor hen uit;
't Licht zoekend, licht haar licht hen
voor .... a)

Ook in de duistere tijd van de Vasten schijnt het Licht:
Respice, clemens, solio de sancto
Vultu sereno, lampades illustra,
Lumine tuo tenebras depelle
Pectore nostro ....
Christe, lux vera, bonitas et vita ....

Zie van Uw troon genadig op ons neder
Laat door Uw mildheid ons Uw licht beschijnen
Opdat zijn klaarheid al het duister banne
Uit onze harten ...
.

Waar Licht, Christus, die goedheid zijt
en leven ... .

$) De met dit cijfer aangeduide vertalingen ontlenen wij aan Dr. Felix Rutten. Wij
geven de hymnen uiteraard in hun oorspronkelijke tekst en niet in de tijdens de 16de
eeuw tot „klassiek Latijn" gecorrumpeerde vorm, die thans (nog) in het Breviarium

Romanum voorkomt.
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0 sol salutis, intimis,
Jesu, refulge mentibus,
Dum, nocte pulsa, gratior
Orbi dies renascitur ...

0 Jezus, Zon der zaligheid,
verlicht ons wezen door en door,
Nu wederom de nacht verkwijnt
Voor 't opgaan van de nieuwe dag.

Christe, qui lux es et dies,
Noctis tenebras detegis,
Lucisque lumen crederis,
Lumen beatum praedicans ... .

Christus, die zijt licht en dag,
Die 't nachtelijk duister openlegt,
Die Licht van Licht geheten wordt
En ons het zalig licht verkondt ... .
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Ook de overige hymnen van het Officie staan vol lichtsymboliek:
Lux lucis invisibilis .....

Licht van het onzienbaar Licht ... .

Tu, lux, refulge sensibus ... .

Gij, Licht, verhelder ons verstand ... .

Splendor paternae gloriae,
De luce lucem prof ereos,
Lux lucis, et fons luminis,
Dies diem illuminans,

0, gloed van 's Vaders heerlijkheid,
Die uit het Licht nieuw licht verwekt,
Gij, Licht van Licht, Gij, Bron des lichts,
Gij, Dag, verlichter van de dag,

Nox et tenebrae et nubila,
Confusa mundi et turbida,
Lux intrat, albescit polus,
Christus venit, discelite ... .

Wijkt, nevelen en duistre nacht,
En werelds rusteloze strijd;
Hier komt het Licht, de kim wordt klaar,
Christus is hier! Verdwijnt, verdwijnt...

Sunt multa fucis illita,
Quae luce purgentur tua:
Tu, lux eoi sideris,
Vultu sereno illumina.

Zoveel dat schuilt in valse waan
Zal door Uw licht weer zuiver zijn;
Gij, Licht der Morgenster ten Oost,
Bestraal het door Uw klare schijn.

Cadit caligo noctium:
Lux sancta nos illuminet ... .

Het nachtelijke duister wijkt,
Het heilig licht verlichte ons weer ... .

Ook in de Vesperhymnen wordt het Licht geïdentificeerd met de
Godheid:
0 Lux, beata Trinitas,
Et principalis Unitas,
Jam sol recedit igneus,
Infunde lumen cordibus ....

Reeds daalt de zon in vlammenbrand.
Gij, eeuwig Licht, Drieënigheid,
Die één zijt, schenk met milde hand
Ons hart Uw licht in 's levens strijd 8).

Deze lichtsymboliek wordt op Drievuldigheidszondag in verwante
vorm herhaald:
Unum lumen te credimus
Quod et ter idem colimus ....

Ons geloof weet U één enkel Licht,
Maar drie gelijk aanbidden wij ... .

De H. Geest afzonderlijk krijgt dit lichtpredicaat in de sequentie van
Pinksteren, waar Hij Licht der harten, Lumen cordium, en allerzaligst
Licht, Lux beatissima wordt genoemd.
Na deze imposante reeks van getuigenissen betreffende de gesublimeerde lichtcultus, waarbij het licht het attribuut, ja zelfs het beeld des
Heren is, die via de H. Schrift in de gedachtenwereld van de Kerk
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doordrong, kan het ons niet verbazen, dat ook het jonge Christendom
deze gedachtengang niet losliet bij de aanleg van zijn bedehuizen en
dat de christelijke kunst der vroegste eeuwen en van de daarbij aansluitende perioden het lichtmotief in christologisch verband benutte.
Het alleroudste christelijke mozaïek te Rome bevindt zich in een der
grafkapellen, het zgn. mausoleo del Pescatore, te midden der recente
opgravingen onder de St.-Pieter (afb. 2). Christus is er voorgesteld als
de zonnegod Helios op zijn door witte paarden getrokken wagen. Hij
is gekleed in een wijd uitwaaierende mantel, in Zijn linkerhand draagt
Hij de wereldbol, de stralenkrans om Zijn hoofd heeft de vorm van de
crux immissa, het T-vormige kruis g) . Volgens Perler stelt het Christus
voor op het ogenblik van Zijn zegepralende opgang vanuit het dodenrijk naar de Vader op de Paasdag, of eer nog in de Paasnacht 1©) . Deze
voorstelling staat als zodanig niet geheel alleen: ook in de catacombe
van Petrus en Marcellinus komt een schildering voor met hetzelfde
gegeven. Het genoemde mozaïek dateert uit het midden der 3de eeuw.
Na de kerkvrede komt dezelfde gedachte, nu zonder pagane dekmantel,
tot uitdrukking in diverse absismozaïeken: het meest glorieuze voor
beeld bevindt zich in Santi Cosma e Damiano aan het Forum Romanum. Het dateert uit de 1 ste helft der 6de eeuw, Christus is er het opgaande licht van de dageraad, omgeven door de kleurige wolken van
de ochtendhemel tegen een nachtblauwe lucht (afb. 3) , een voorstelling
die reeds eerder in San Lorenzo in Lucina en in Sant' Andrea Catabarbara (Rome, beide 5de eeuw) schijnt te zijn toegepast. Wij kennen
deze mozaïeken echter slechts door beschrijvingen en tekeningen van
veel latere tijd. Een ander mozaïek, dat inderdaad nog uit de 5de eeuw
dateert, bevindt zich in de doopkerk van Albenga aan de Ligurische
kust (afb. 4) . Wij zien er een drievoudig chrismon, dat als een in drie
fazen sterker wordend licht aan de nachtblauwe hemel verschijnt, omgeven door twaalf duiven, die de apostelen symboliseren. Het laat niet
na ons te herinneren aan het driewerf herhaalde steeds hogere en steeds
luidere Lumen Christi van Paaszaterdag, de doopdag bij uitnemendheid.
De kunst van het door Byzantium beïnvloede gebied behield veel
langer deze christologische lichtsymboliek, die in het westen tijdens de
Karolingische en Romaanse perioden plaats maakte voor de Majestas
van de lerarende Christus, omgeven door de vier wezens uit de Openbaring. Ook de Byzantijnse kunst kent deze lerarende Christus met het
9) Men zie hiervoor het uitstekende werkje van Prof. Dr. P. A. van Stempvoort,
Petrus en zin graf te Rome. — Baarn, 1960, blz. 85.
10) 0. Perler, Die Mosaiken der Juliergruf t im Vatikan. — Freiburg, 1953, S. 29.

Men zie de daar aangehaalde passage van Melito van Sardes (1 ste helft 3de eeuw) .
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open boek in de hand en wij komen Hem tegen op een reeks mozaïeken,
vanaf de 9de-eeuwse bekroning der Koningspoort in de narthex van
Hagia Sophia te Constantinopel en een soortgelijke voorstelling te
Hosios Loukas in het Griekse Phocis uit het begin der 11 de eeuw tot de
12de-eeuwse absismozaïeken te Palermo en Cef alu (afb. 6) en in de
Cappella Palatina van eerstgenoemde stad, maar het opschrift, dat Hij
ons er toont, luidt: „Ik ben het Licht der wereld, wie Mij volgt wandelt niet in duisternis, maar hij zal het licht des levens bezitten". Zulks
in tegenstelling tot het Latijnse Westen, waar de tekst op het boek van
de Majestas Domini Hem vrijwel steeds pleegt aan te duiden als de
weg, de waarheid en het leven. Het uit dezelfde tijd daterende koepelmozaïek in de Martorana te Palermo heeft eveneens als centraal motief
de figuur van de lerarende Pantokratoor door aartsengelen omgeven.
Rond Zijn beeltenis staat in het Grieks dezelfde tekst die wij ook op de
genoemde absismozaïeken tegenkwamen (afb. 5) . Nog een ander mo
zaïek, in de Cappella Palatina, geeft de geboorte van Christus weer;
het bijschrift luidt: Stella parit solem, rosa florem forma decorem: Een
sterre baarde de Zon, de roos een Bloem schoon van wezen (afb. 7) .
Wij dienen ook nog melding te maken van de gewelfmozaïeken in de
Cappella di Sant' Elena bij Santa Croce in Gerusalemme te Rome. Zij
dateren in opzet uit de 5de eeuw, maar zij werden ruim duizend jaar
later vermoedelijk door Melozzo da Forli in de toenmalige stijl
vernieuwd. Ook hier zien wij als centraal motief het borstbeeld van
Christus met het open boek, dat het opschrift draagt EGO SVM LVX
MVNDI. Gaat deze voorstelling, hetgeen niet onwaarschijnlijk is, op
die der 5de eeuw terug, dan was dit een der vroegste in haar soort.
Er is te Rome nog een ander kunstwerk uit de 5de eeuw, dat wellicht door deze christologische zonnesymboliek zal zijn geïnspireerd,
alhoewel dat veel minder klaarblijkelijk is dan in de eerder genoemde
gevallen. Wij bedoelen een der gebeeldhouwde panelen van de beroem'de houten deurvleugels van Santa Sabina op de Aventijn. De door ons
bedoelde voorstelling bestaat uit twee gedeelten: in de bovenzone wordt
Christus, in een ronde gloriekrans, omgeven door de vier wezens der
Apocalyps, beneden heffen Petrus en Paulus een zegekroon met een
kruis erin boven het hoofd van een staande vrouwefiguur, waarvan
men thans vrij algemeen aanneemt dat zij de Romeinse kerk personifir
eert. Erboven is het hemelgewelf met zon, maan en sterren aangeduid.
De vrouw ziet op naar Christus, maar wendt zich daarbij naar de zon
(afb. 8).
In het Westen zal, zodra de middeleeuwen aanbreken, de op Christus
gerichte licht.- en zonnesymboliek hoe langer hoe zeldzamer worden in
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letterkunde en kunst. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door het feit —
en daardoor wordt tevens het grote verschil met het Oosten verklaard
dat in het Westen de visie op de Christusfiguur een gestage ontwikkeling doormaakte, die door de kunst op de voet werd gevolgd. Toch
bleef men er de oriëntatie der kerken toepassen, waarschijnlijk meer op
gronden van traditie dan omdat men zich rekenschap gaf van de diepere
zin van dit gebruik. Het is interessant de uitlatingen dienaangaande van
middeleeuwse liturgisten te vernemen. Paus Innocentius III (t- 1216)
sluit zich, wanneer hij uitlegt, waarom de priester zich bij het bidden en
het celebreren der Mis naar het Oosten keert, nog geheel aan bij de oudchristelijke en patristische getuigenissen 11 ) . Durandus van Mende
daarentegen, die in zijn in 1286 verschenen Rationale Divinorum Off iciorum de mening van zijn tijdgenoten samenvat, zegt: „De fundamenten der kerk moeten zo gelegd worden, dat het koor precies naar het
Oosten gericht is, dat wil zeggen: naar het punt waar bij de dag- en
nachtevening de zon opgaat, en wel om aan te duiden, dat de Kerk in
haar strijd op aarde zich met gelijkmoedigheid te gedragen heeft in
voorspoed en tegenslag. Men moet het koor niet, zoals sommigen beweren, richten naar de zonsopgang van de langste dag" 12 ) . Wel ziet hij
in de lichten welke in de kerk ontstoken worden, een symbool van
Christus 13 ) . Het zou tot de 19de eeuw duren vooraleer men zich opnieuw bezinnen ging op de ware betekenis der oriëntatie.
Het is zeer de vraag of men in onze dagen deze ware betekenis steeds
onderkent en dat, ondanks het feit, dat men zich met zoveel belangstelling richt tot de oorsprong en het zuivere begrip van oeroude symbolen,
die tot het eerbiedwaardigste bezit van het christendom te rekenen zijn.
Wij zullen daarom in een slotbeschouwing nagaan of de symboliek van
het licht en de oriëntatie
die niet van elkander te scheiden zijn
consequenties zouden kunnen meebrengen voor de plaatsing van het
altaar en voor onze hedendaagse kerkenbouw.
Sacra Alfaris Mysterio, edit. Abbé Couren, Paris, 1875, p. 101 s.
2 ) De
Rationale Divinorum Officiorum,
iciorum, I, 1, 8.
U)

Ibid., I, 1, 40.
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S. PLASSCHAERT

Overheidsbeleid en publieke opinie
N een goedkoop boekje, dat echter rijk is aan inhoud, Das Irrationale
in der ó j jentlichen Finanzwirtscha f t. Probleme der Finanzpsycholo^-

gie 1 ) , heeft G. Schmölders, een specialist inzake „Finanzpsychologie",
de voornaamste resultaten gecommentarieerd van een in 1958 in WestDuitsland gehouden enquête betreffende de psychologische reactie van
de bevolking ten overstaan van de financiële overheidsmaatregelen,
vooral de belastingen.
Wij hadden dit werkje juist gelezen, toen in België het conflict om
de Eenheidswet uitbrak. De problemen door Schmölders aangeraakt,
kregen er een ontstellende bevestiging en actualiteitswaarde door. Zag
men gedurende de stakingen niet de ene na de andere minister voor
radio en televisie verschijnen om de bevolking voor te lichten over de
ingewikkelde dingen in de Eenheidswet vervat? Staakte niet een groot
deel van de socialistische arbeiders zonder precies te weten wat deze
wet eigenlijk inhield of afgaande op verkeerde voorstellingen daarvan?
Zelfs een bekend socialistisch intellectueel gaf toe dat hij de berekening
gen waarmee de grote achteruitgang van de levensstandaard der arbeiders werd aangeklaagd, niet kon verantwoorden.
Uitgaande van Schmölders' bevindingen willen we hier enkele niet
exhaustieve kanttekeningen maken over het grote probleem dat zich in
onze westerse maatschappijen stelt inzake de mogelijkheid van een door
de publieke opinie met kennis van zaken aanvaarde, rationele economi
sche en financiële politiek. Wij zullen deze problemen vooral toelichten
in de fiscale sector; want vele niet-fiscale financieringsmechanismen
(b.v. kortlopende leningen) mogen nog zo belangrijk zijn, alleen doorgewinterde technici zijn ermee vertrouwd. De belasting daarentegen
spreekt rechtstreeks ieders beurs aan, ieders humeur en verbeelding.
Duitse tucht?
De resultaten door Schmölders gesignaleerd zijn tekenend .... en
ontstellend. Dit is des te bedenkelijker omdat Duitsland, in tegenstelling tot de individualistisch ingestelde Latijnse landen, van oudsher de
faam geniet een land te zijn waar een ijzeren tucht heerst, waar de burger zich plooit naar de eisen van de Staat, waar de transcendentie van
de gemeenschap tegenover de enkeling wordt erkend. Heeft Goethe
1)

45

Rowohlt Taschenbuch, Hamburg, 1960, 165 pp.
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niet geschreven: „Nur das Gesetz kann uns Freiheit geben"? Daartegenover staat de opmerking van A. Siegfried over de Fransen en de
Latijnen in het algemeen, voor wie „1'Etat est un peu comme un ennemi,
contre lequel il faut se défendre, auquel il est prudent de soustraire,
dans l'intérêt supérieur de la famille, le plus possible de ce qu'il cherche
insidieusement á vous prendre".
In het Duitse onderzoek komt over het algemeen bij de meerderheid
der ondervraagden wel een positieve instelling tot de Staat tot uiting
(p. 41). Maar dit wordt helemaal anders als men de concrete houding
inzake staatsuitgaven en belastingen overziet. Daar constateert men:
1. Onwetendheid en gemis aan interesse voor de Staatszaken. Bij
sommigen spelen hier nog de droeve ervaringen van tijdens en na de
oorlog in mee: „zich met politiek bezig houden is gevaarlijk, men heeft
er niets bij te winnen" (p. 50) . Tot op zekere hoogte is dit gebrek aan
belangstelling dus te wijten aan typisch Duitse toestanden. Maar frequenter is het antwoord, dat men zich voor de politiek niet interesseert,
omdat men er niet veel van begrijpt. „Het is niets voor ons, wij kunnen
er toch niets aan veranderen". Dit scepticisme schijnt zeer wijd verspreid te zijn, vooral bij de arbeiders en de landbouwers.
2. Een duidelijk groepsegocentrisme. Het belang van de enquête is
vooral hierin gelegen, dat de psychologische reacties van de burgers per
sociale groep ( arbeiders, renteniers, bedienden, staatsbeambten, zelfstandigen, landbouwers) zijn opgetekend. Het is typerend dat bijna
elke sociale groep de belastingen welke zij betaalt, te hoog vindt (86)
en anderzijds de steun welke zij van de openbare fondsen krijgt, te
gering. Er is één uitzondering: bijna alle groepen, en niet alleen de
landbouwers, erkennen de noodzakelijkheid van subsidies aan de agrar
rische sector (62). Twee van deze sociale groepen verdienen een speciale vermelding. De staatsbeambten vertonen tot op zekere hoogte een
eigen gezindheid. Zij staan opmerkelijk positiever tegenover de gemeenschapszaken. Nochtans hebben zij ook duidelijk een neiging zich niet
met zaken in te laten die niet henzelf betreffen (57). Er bestaat dus
werkelijk een specifieke beambtenmentaliteit. Anderzijds zijn de handeldrijvende en ambachtskringen het meest ontstemd over hun eigen fis'.
cale bijdrage, welke zij onrechtvaardig heten (86, 96) . Men kan hierbij
echter opmerken dat voor deze mensen de mogelijkheden tot onderschatting van de belastbare materie (d.i, tot wettelijke vermijding of
onwettelijke ontduiking) uiteraard groter zijn dan voor arbeiders en
bedienden, wier inkomstenbelastingen aan de bron worden geheven.
3. Een klakkeloos aanvaarden van simplistische slogans. Deze komen o.m. tot uiting inzake de staatsuitgaven. Een budgetair tekort moet

OVERHEIDSBELEID EN PLiBLIEKE OPINIE

739

volgens haast alle bevolkingsgroepen, welke ook de hoogte zij van hun
inkomen, worden weggewerkt door een vermindering van de staatsuitgaven en niet door een verhoging van de belastingvoet (59) . De bezettingskosten en de defensie-uitgaven zijn niet populair. Ook de uitgaven
voor de openbare gebouwen en voor het staatspersoneel niet.
4. Het aanvaarden, ja, het inroepen van staatshulp. De idee van de
welvaartsstaat zit in het volksbewustzijn vastgeankerd. De Staat moet
tussenbeide komen wanneer het vooral op sociaal gebied ergens
mis loopt. Hij is de Santa Claus wiens hulp ingeroepen wordt om de
zaken weer recht te zetten. En dit moet hij kunnen doen zonder dat de
enkeling hinder ondervindt vanwege de logge bureaucratische bemoeiingen of zonder dat de belastingschuld wordt verzwaard (68).
De kern van het probleem
Verwondering zullen Schmölders' resultaten bij de lezer niet hebben
gewekt. Het zijn symptomen welke men zowat overal terugvindt. Alleen
is men erdoor getroffen dat ook in een land dat als gedisciplineerd bekend staat, dergelijke negatieve verschijnselen zo verspreid zijn. Onwillekeurig denkt men aan de nog meer negatieve resultaten welke een
gelijksoortig onderzoek aan het licht zou brengen in een land als België,
waar het belastingwezen hopeloos verouderd en de belastingmoraal
uitermate zwak is en waar de financiële problemen ten gevolge van de
ingewikkelde politieke, sociale, economische en taalkundige verhoudin-^
gen zo gemakkelijk de speelbal worden van gepassioneerde, subjectieve
stellingnamen of het voorwerp van een koehandel.
Schmölders snijdt een probleem aan dat o.i. moet beschouwd worden
als een van de meest belangrijke en meest onrustbarende waarmee de
westerse democratieën worden geconfronteerd. Men kan het als volgt
omschrijven: Hoe is het mogelijk een rationeel economisch en financieel
beleid te voeren en daarbij de constructieve medewerking van de bevolking, van de geregeerden te verkrijgen? Hoe is efficiëntie te verzoenen
met de democratische stelregels? Hoe is een „goede", het hoger landsbelang dienende regering mogelijk met behoud van „de regering voor
het volk, door het volk"?
Want bekijken wij de feiten van dichterbij. Ongeveer 30% van het
nationaal inkomen verloopt thans, hetzij in de vorm van overheidsuitgaven, hetzij als transfertbetalingen, via de overheidssector. Het is hier de
plaats niet om na te gaan, waaraan de enorme aanwas van de staats~
sector te wijten is. Laten wij alleen terloops aanstippen dat men in de
huidige budgetacre „miljoenennota's" zo gemakkelijk de succesrijke
werking kan aflezen van belangengroepen, die erin geslaagd zijn staats
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hulp te verkrijgen en zich weldra op „verworven rechten' haan beroepen. Op deze wijze worden marginale bedrijven, welke normaal door de
maalstroom van de technologische omwentelingen en van de concurrentie zouden uitgeschakeld worden, vaak kunstmatig door subsidies in het
leven gehouden. Het moeilijk dilemma tussen de eisen van een vernieuwende economische expansie enerzijds, de bescherming van in hun
relatieve welvaartspositie bedreigde bevolkingsgroepen anderzijds,
wordt dikwijls omgebogen ten voordele van protectie en immobilisme.
De opvatting van Adam Smith en de klassieke economisten, volgens
welke de staatsuitgaven uiteraard onproduktief zijn en alleen rijkdom~
verterend, is sinds lang wetenschappelijk weerlegd. Maar in brede
lagen van de bevolking leeft deze gedachte nog taai voort. Men hoeft
slechts even te grasduinen in sommige Belgische conservatieve kranten
om zich daarvan te overtuigen. Nu willen wij grif toegeven dat de
staatsuitgaven niet altijd uitblinken door een maximale rationaliteit of
produktiviteit. Er is heel wat te saneren in deze sector, en in die zin was
de diagnose waarop de beruchte Eenheidswet steunde, gezond. Sommige toestanden, zoals b.v. inzake de gemeentelijke uitgaven, zijn gewoon anarchistisch en anachronistisch. Maar het is een illusie en de
ervaring bewijst dit te menen dat de omvang van de staatsuitgaven
drastisch kan verminderd worden.
Hoezeer men ook moge kankeren over de staatsactiviteit, hoezeer ook
de onhoudbare stelling van de intrinsiek-verwerpelijke overheidsbemoeiing nog in brede lagen van de bevolking moge voortleven, toch moet
men willens nillens er zich nu eenmaal mee verzoenen dat in de hedendaagse westerse democratieën de overheid in economisch en financieel
opzicht een belangrijke verantwoordelijkheid draagt. Een „gemengd"
ordeningsmodel, waarin de principiële vrijheid gepaard gaat met een
actieve, oriënterende overheidsinterventie, is het enige systeem dat in
het Westen op dit ogenblik denkbaar is. Deze formule moge dan niet
de maximale graad van vrijheid waarborgen, zij laat ten minste dié
graad van vrijheid toe die verenigbaar is met een doelmatige werking
van de economie. Het alternatief is een collectivistisch ordeningsmodel.
Het is derhalve een dwingende eis erover te waken dat een rationeel
economisch en financieel beleid mogelijk wordt, met behoud wel is waar
van democratische beslissingsprocedures, maar zonder dat het schip van
staat een enge en gevaarlijke weg moet zoeken tussen de klippen van
het electoraal opbod en van de mythen van wensdromen.
Hoe kan men deze moeilijke verzoening tussen democratie en doelmatigheid tot stand brengen? Zonder hier een exhaustieve oplossing
voor te stellen, willen wij op vier aspecten van het probleem wijzen.
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Voorlichting
De verwikkelingen inzake de Eenheidswet hebben aangetoond, welke
grote kloof er in België bestaat tussen de regering en de publieke opinie.
Zeker, de oppositie heeft van de verwarring gebruik gemaakt om sommige zaken ernstig te verdraaien. Maar ook de regering had schuld
wegens het uitblijven van een tijdige, objectieve en doelmatige voorlichting. De Eenheidswet was verdedigbaar. Zij was zelfs noodzakelijk, al
kan op menig onderdeel kritiek worden uitgebracht. De waar werd echr
ter uitgestald met een volkomen gebrek aan „salesmanship". De verpakking was al niet aantrekkelijk: verschillende teksten waren erin aaneengeregen die op uiteenlopende, complexe problemen betrekking hadden en bovendien de stempel van een partijpolitiek compromis droegen.
Wij ontveinzen ons niet dat het geven van een objectieve voorlichting
hoge deontologische en technische eisen stelt. De verleiding van een
eenzijdige demagogische presentatie bekruipt alle partijen. Te gemakkelijk ontaardt voorlichting in propaganda. Een efficiënte mentale conditionering van de bevolking zoals in de communistische landen geschiedt is niet alleen leugenachtig, maar tevens onverenigbaar met
onze westerse waardenschaal. Een overdaad aan voorlichting zou bij
onze sceptische bevolkingen trouwens verweer oproepen en het vermoeden stijven dat hier bewust gelogen wordt. Een andere moeilijkheid
ligt in de toon waarop de bevolking moet worden aangesproken. De
doorsnee burger is geen analfabeet, maar evenmin een technicus. De
zaken van de Staat groeien boven zijn begripsvermogen, zoals Schmólr
ders' enquête aantoont. En bewindslieden, ietwat gedeformeerd door de
nogal pompeuze parlementaire spreekstijl, vertonen, wanneer zij zich tot
de bevolking richten, de neiging eenzelfde technische taal aan te wenden.
En toch lijkt het ons mogelijk, ook indien, zoals in de „Latijnse" landen, de bevolking weinig burgerzin vertoont, een intelligente en succesrijke voorlichtingsactie te voeren. Want hoezeer ook egoïstische en
irrationele elementen de dominante opvattingen mede bepalen, toch mag
men niet uit het oog verliezen dat, onbewust misschien, maar toch reëel,
de doorsnee burger aanvoelt hoe snel de hedendaagse wereld draait,
hoe vlug alles evolueert, hoe nieuwe problemen nieuwe oplossingen
vergen. De bevolking verlangt dat deze nieuwe maatschappelijke objectieven haar worden voorgehouden. Zo niet, dan beklijft haar het on^wennig gevoel geen houvast meer te hebben in een wereld die voortdurend meningen welke gisteren nog actueel waren, opnieuw moet
afzweren. Deze psychologische onrust, dit diffuus aanvoelen van veranderende toestanden lijkt ons een gevoelig klankbord te vormen. Aan
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tegenkanting zal het in vele kringen stellig niet ontbreken: elke verandering tast sommige gevestigde belangen aan; de spijker van een nieuw
denkbeeld moet herhaaldelijk met de hamer bewerkt worden eer hij de
muur van onbegrip, onwetendheid en geestelijke luiheid doorboort.
Maar de psychologische voorwaarden voor een gezonde politiek van
„public relations" lijken ons thans meer dan vroeger vervuld te zijn.
Beslissingsorganen en vakmanschap
Traditioneel behoren in onze landen de beslissingen inzake de belastingen tot de prerogatieven van de volksvertegenwoordiging. De inwilr
liging van fiscale middelen voor de uitgaven van de Monarch ligt trour
wens historisch ten grondslag aan het ontstaan van de nationale parler
menten onder het Ancien Regime. Maar deze materie is zo technisch
geworden, dat slechts weinig parlementsleden zich persoonlijk een gefundeerd oordeel over de gemaakte voorstellen kunnen vormen. Er zou
in het parlement voldoende zelftucht moeten bestaan om uitsluitend die
partijleden aan het woord te laten, die specialisten zijn in het betreffende vraagstuk. Maar zelfs in deze gunstige hypothese schijnen de werkmethoden van onze parlementen niet meer helemaal aangepast aan de
eisen van het ingewikkeld overheidsbeleid. In de politieke arena is het
zelfs voor specialisten moeilijk, helemaal uit te stijgen boven de partijpolitieke stellingen, die vaak gekenmerkt zijn door vaagheid, door het
aankleven van slogans welke op een bepaald ogenblik in de mode zijn,
stellig veel waarheid bevatten, maar kritiekloos worden aanvaard.
Bedenkelijker is, dat vele volksvertegenwoordigers onvoldoende op
de hoogte zijn van de complexe samenhangen, welke het gehele gebied
van de overheidsfinanciën karakteriseren. Dit komt vooral tot uiting
wanneer nieuwe uitgaven worden gevraagd. Uit Schmölders' onderzoek
blijkt (p. 61, n. 74) dat de doorsnee volksvertegenwoordiger in de
Bundestag al te gemakkelijk uitgaven als zeer noodzakelijk beschouwt,
maar anderzijds inzake de financieringsmogelijkheden zich uit de slag
trekt met stereotiepe formules als: „dit zal men wel bezuinigen op an~
dere posten" of „verder stijgen de overheidsuitgaven toch niet meer".
Meer en meer lijkt het onafwendbaar dat het parlement zich, via het
stemmen van kaderwetten, gaat beperken tot het bespreken van de grote
politieke opties en uitgebreider bevoegdheden gaat overlaten aan de
uitvoerende macht. Ook de bevoegdheid van sommige speciaal uitgeruste conceptie-organen zal in de toekomst moeten toenemen. Wij denken b.v. aan een Programmatiebureau. Dergelijke organen kunnen niet
formeel in de plaats treden van de volksvertegenwoordiging of van de
uitvoerende macht. Maar indien zij in handen zijn van technisch comm
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petente en onkreukbare personen, kunnen dezen door hun vakmanschap
en hun objectieve zin voor synthese de diagnostiek van de economische
en financiële problemen vastleggen, de opties expliciteren en concrete
voorstellen uitwerken, die door hun coherentie en het gezag van hun
auteurs een grote invloed zullen uitoefenen op de beslissingsorganen.

Belangengroepen
De Franse economist Jean Marchal heeft geschreven dat de huidige
samenleving niet langer atomistisch is, doch veeleer moleculair. Alle
grondwettelijke bepalingen ten spijt verhoudt de Staat zich niet langer
tot alleenstaande enkelingen, maar veeleer tot goed gevestigde en doelmatig opererende belangengroepen. Dit sociologisch fenomeen stelt de
economische en financiële beleidskunst voor nieuwe moeilijkheden.
Men kan zich van het probleem afmaken door te verklaren dat in
vele gevallen tussen de voornaamste groepen een machtsevenwicht
ontstaat, zodat de „countervailing powers" elkaar neutraliseren. Een
dergelijke opvatting is te optimistisch. Want in functie van de politieke
constellatie wisselt ook deze machtsverhouding. Anderzijds is er een
groot bezwaar verbonden aan maatregelen welke getroffen worden op
grond van een vergelijkend, „horizontaal" onderzoek van de voorstellen
der tegenover elkaar staande groepen. Zeker, in vele gevallen zal een
oplossing worden bevorderd dank zij gemengde organen, zoals de werking van paritaire commissies in de sociale sector aantoont. Maar vaak
zullen in „horizontaal" gestructureerde consultatieve commissies de
verschillende voorstellen uitsluitend naast elkaar worden geplaatst.
Natuurlijk is het wel nuttig, de stellingen van tegengestelde groepen
met elkaar te confronteren, maar het wetgevend werk dat alleen maar
steunt op een compromis tussen twee tegengestelde voorstellen, is niet
steeds het beste. Op deze wijze komt men er immers niet toe, de essentie
van een probleem te zien en een „verticale" synthese uit te werken.
Belangengroepen zijn essentiële scharnieren geworden in onze maatschappij. Het is normaal dat de groepen de belangen van hun leden
behartigen. Dat is hun recht en hun plicht. Maar de houding van deze
organisaties wordt hierdoor noodzakelijkerwijze partieel en geïnteresseerd. De vraag is dan: hoe kan men, met inachtneming van de wensen
en suggesties van deze groepen, toch beslissingsprocedures ontwerpen
die boven de groepsbelangen uitstijgen? Ook hier komt het ons voor dat
onafhankelijke conceptie-organen meer bevoegdheid moeten krijgen.
Burgerzin
Uiteindelijk kan aan het in deze bijdrage besproken probleem slechts
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een bevredigende oplossing gegeven worden, indien de maatregelen
welke op wettige wijze door de regeerders genomen worden, in brede
lagen van de bevolking worden aanvaard. En hier stelt zich een moeilijk probleem, niet alleen van voorlichting, maar meer algemeen van
opvoeding tot een vrij aanvaarde en bewust beoefende solidariteit.
Zolang de Staat uitsluitend wordt beschouwd als „la grande fiction à
travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre au dépens de tout le
monde", zoals Bastiat het kernachtig heeft uitgedrukt, wordt het voeren
van een verantwoord beleid ten zeerste bemoeilijkt. Zolang de staatsactiviteit van de liberale „Stat-Gendarme" de economie slechts marginaal beroerde, was een dergelijke houding wel is waar laakbaar, maar
aan de resultaten gemeten niet zo nadelig. Nu de evolutie heeft geleid
tot een „Etat Providence" en de overheidssector 30% van het nationale
inkomen bestrijkt, worden de zaken ernstiger. Fiscale ontduiking b.v. is
niet langer een soort privé zaak, een sportieve krachtmeting tussen de
belastingbetaler en de fiscus, maar groeit uit tot een probleem met
sociale dimensies: wat de ene groep burgers kan ontduiken, zal noodza
kelijkerwijze elders door andere groepen moeten bijbetaald worden.
In de vorming van staatsburgers die zich terdege bewust zijn van hun
verplichtingen tegenover de gemeenschap, dient de middelbare, en zelfs
de lagere school een belangrijke rol te spelen. De staatsburgerlijke opvoeding die thans gegeven wordt, steunt nog steeds te veel op het glorifiëren van wapenfeiten en historische gebeurtenissen, en dit gebeurt
dan vaak in een opvallend partijdige geest. Het zou wel eens de moeite
lonen, de in België, Nederland en Spanje op de lagere school gebruikte
handboeken van „nationale geschiedenis" naast elkaar te leggen en
daaruit de geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog te lezen. Niet aan
het aankweken van een geëxalteerd patriotisch sentiment bestaat een
grote behoefte, maar aan het voorbereiden van de jongeren tot medewerking aan de gemeenschapszaken. En hierin zou het verspreiden van
een eenvoudig voorgesteld inzicht in de overheidseconomie van enorm
nut zijn. Vooral twee punten zouden daarbij centraal belicht moeten
worden: enerzijds de plicht tot het afdragen van een belasting, die aan
ieder lid van de gemeenschap naar verhouding van zijn vermogen wordt
opgelegd; anderzijds de betekenis van de overheidsbestedingen in de
hedendaagse welvaartspolitiek. Een dergelijke opvoeding zou een flinke
stap vooruit betekenen in de richting van een gemeenschap, waarin de
overheidszaken niet met principiële vijandigheid of onverschilligheid
worden bejegend, maar als een aangelegenheid die elke verstandige
burger aanbelangt.
-0

Eindhovens
onstuimige groei II
Na 1945
S. H. A. M. ZOETMULDER

E caesuur in de ontwikkeling van Eindhoven ligt in het vlak van
de urbanistiek na de bevrijding, want ook hier heeft de oorlogsverwoesting op kortere termijn te verwezenlijken gegeven wat anders
onder normale omstandigheden een werk van langer adem zou zijn
geweest. In het hart van de binnenstad vaagde een bombardement van
de R.A.F. op St.-Nicolaasmorgen 1942 de nog geen tien jaren voordien
vrijwel geheel vernieuwde winkelstraat, de Demer, en de Parallelweg
en ook elders grote stukken bebouwing weg; de Luftwaf fe bracht daags
na de bevrijdingsdag van 18 september 1944 nieuwe en zware slagen
toe, later nog herhaald. Bij de landsbevrijding had Eindhoven meer dan
vijfhonderd bombardementsslachtof f ers als een der droeve bezettingsgevolgen en een gehele of gedeeltelijke verwoesting van 369 woonhui-.
zen, elf fabrieken, twaalf openbare gebouwen en 179 neringpanden plus
zeven kerken, dit alles ongerekend de beschadiging van honderden
huizen. De stad echter, die tijdens de bevrijding van het zuiden een
soort regeringscentrum geweest was met een College van Commissarissen en een tijdelijke academie, zette zich met verbetenheid aan de wederopbouw. Er moest niet alleen hersteld worden, er viel ook in te
halen.
Voordien had de gemeente als voornaamste eigen bouwwerk een
politiebureau kunnen optrekken, van een grootindustrieel kreeg het zijn
Stedelijk Van Abbe-museum voor moderne kunst geschonken, maar het
nieuwe stadhuis waarvoor vijftien jaren te voren al tot de nodige
onteigeningen in de omgeving van de Studentenwei aan de overzijde
van het museum langs de Dommel besloten was en voor welks bouw
Ir. A. J. van der Laan in 1939 al in een prijsvraag uitgekozen was
moest blijven wachten. Er vielen dringender voorzieningen van blijvende aard te treffen. De club Eindhovense B.N.A.-architecten had tijdens
de bezetting in stilte al een planologie opgesteld volgens welke de buitenste bebouwing van de stad slechts een kwart kilometer behoefde te
worden uitgelegd om daarbinnen verantwoord plaats te bieden aan
250.000 inwoners. Dit plan zou weldra achterhaald worden maar voor
het eerste moment ging het om de reconstructie van de binnenstad,
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waarvoor architect Van der Laan het ,,uitbreidingsplan-in-hoofdzaken"
moest opstellen. Eveneens tijdens de bezetting had een clandestien
comité van enkele industriëlen en zakenmensen de burgerzin getoond
op eigen kosten door een Nijmeegs planologenbureau een oplossing
voor het overwegvraagstuk te laten ontwerpen.
Dit plan voorzag in de bouw van een kopstation met verlegging van
het spoorwegemplacement naar Acht (later zou Philips in de jaren '50
daarheen zijn expeditiecentrum verplaatsen) , doch dit vond bij de
Spoorwegen geen genade. Het kwam, zonder dat overigens een kostenverdeling al vaststond, tot hoogspoor en onder die spoordijk een groot
aantal viaducten, dat de binnenstad directe aansluiting op het stadsdeel
Woensel moest geven; de lijn naar Valkenswaard-Hasselt moest verdwijnen maar om de eerstgenoemde en zich snel ontwikkelende gemeente toch niet van railsverbinding te beroven, werd een aftakking
van de lijn Eindhoven-Weert in die richting enkele jaren na het tot
standkomen van het nieuwe Eindhovense station bewerkstelligd. Dat
hoogspoor maakte diepe en brede terreinen aan de zoom van de city
vrij, maakte de aanleg mogelijk van het 18 Septemberplein waarop
later het standbeeld van Dr. A. F. Philips opgericht zou worden en
daarlangs een brede boulevard van de spoorzijde-begrenzing van het
Villapark langs station, Philipsfabrieken en -schouwburg in noordwestelijke richting. Hierop moest de verbinding met Strijp aansluiten,
alwaar de meeste gebouwen van de Philips-industrie staan of wel nog
gebouwd moeten worden of al in aanbouw zijn in een verrassend fraaie
fabrieksarchitectuur. Aan dat 18 Septemberplein verrezen enkele hoge
magazijnen en op dat plein komen winkelstraten uit als de Demer en,
door middel van een rigoureuze onteigening en doorbraak in de richting
van de Markt, de Hermanus Boexstraat, die aan beide zijden volgens
één architectonisch patroon van Ir. Boks hoge winkelpanden met bovenwoningen en kantoren zou krijgen. Het zijn deze straten, die de uit het
noorden binnensporende reiziger zulk een levendige en gezellige inkijk
geven, vooral wanneer in de feestweken de straatilluminatie brandt. De
P.T.T. werkte mee aan een verfraaiing van de aanblik door terzijde van
het station een zeer groot en hoog postkantoor te bouwen, berekend
voor een rayon van 250.000 inwoners, dat weldra het nog slechts vijfentwintig jaar oude stationspostkantoor, alsdan te amoveren, gaat vervangen. Waar een deel van de oude stadssingel, de Korte Vestdijk, op
het plein uitmondt, staat de bouw te wachten van een torenflat nog
hoger dan Philips' lichttoren aan de ene zijde en een gigantisch warenhuis met dakrestaurant aan de overkant; daarvoor is op enkele panden
na een geheel huizenblok ter sloping aangekocht. Voor de overzijde van
-
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het plein en derhalve parallel met de spoordijk bestaat het dusgenaamde
Luma-plan tot benauwenis van vele automobilisten op een uitgestrekt
parkeerterrein te realiseren dat verder de aankomende treinreizigers
van Eindhovens moderne allure moet overtuigen, voorzover de meer
dan overvloedige pleinverlichting dit sinds jaren al niet mede doet.
Conform dat plan-in-hoofdzaken is het streven van het gemeentebestuur er op gericht, de industrie op den duur zo veel mogelijk uit het
oude Eindhoven naar de buitenkant te verplaatsen. Ten dele is dat al
gebeurd met enige bedrijven, die zijn overgebracht naar het Eindhovens
Kanaal, dat in de jaren '30 na langdurige verwaarlozing eindelijk uitgen
diept en beter beschoeid werd. Dat was, toen besloten was tot het graven van een verbinding van Strijp naar het Wilhelminakanaal, welke
vaart de naam Beatrixkanaal kreeg en waarop ook het afwateringskar
naal loost, dat het waterschap Het Stroomgebied van de Dommel ongeveer tezelfdertijd liet graven om een betere waterhuishouding bovenstrooms te krijgen. Aan de oever van dat Beatrixkanaal (met in het
haventje het nieuwe watersportcentrum van de T.H.-studenten) zijn
de laatste tien jaren al enige binnenstadsbedrijven nieuw opgetrokken,
o.a. de lederfabriek van gebr. Keunen en de nieuwe melkfabriek van
Campina, nu haar overigens geenszins oude aan de Paradijslaan moet
plaats maken voor een boulevard. Die komt haaks op de Wal, het verlengde van de Keizersgracht naar het Elzentpark, en tegenover het
nieuwe stadhuis en vormt dan een nieuwe verbinding met het Frederik
van Eedenplein, tegenwoordig twee maal per week marktterrein, doch
niet dan nadat ook tussen de Wal en de Paradijslaan de wollenstof f en•fabriek van Van Moorsel naar elders zal zijn overgebracht. Verplaats
sing van het oudste gedeelte van de gloeilampenfabriek werd intussen
ondoenlijk geacht. Vandaar dat in het binnenstadsplan een nieuwe
Emmasingel geprojecteerd is, nu de tegenwoordige tussen dit fabrieksr
gedeelte en de beide Philips-hoofdkantoren ligt en met een flauwe bocht
op de Fellenoordtunnel uitloopt. Daarbij is zelfs gedacht aan afbreken
van het zgn. tweede hoofdkantoor van vele verdiepingen en, tot veler
pijnlijke verbazing, ook aan slopen van het fabriekje, waar Ir. Gerard
Philips in de jaren '90 zijn eerste gloeilampen begon te vervaardigen en
dat al vele jaren als demonstratie-laboratorium met een museumkarakter
in gebruik is. Bouwkunstig zonder waarde is dit pand in werkelijkheid
nu reeds een historisch monument, het startpunt van de wereldfaam,
die de stad dank zij het Philipsconcern zou krijgen. Philips bouwt
inmiddels buiten de stadskern aan de Boschdijk een reusachtig hoofdkantoor voor zijn verkoopsorganisatie dicht bij het nieuwe Rekencentrum van het bedrijf. Het ziet er evenwel niet naar uit, dat in het
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oostelijk deel van oud-Eindhoven langs Tramstraat en Kanaalstraat,
Augustijnendreef en Bleekstraat de daar al bijna een eeuw of langer
gelegen industrieën als de grote sigaren-en sigarettenfabriek (Mignot
& de Block en Crescent Cie.) , de katoenfabriek van De Haes, de zeepfabriek van Redelé mitsgaders de trijpfabrieken van resp. Schellens en
Marto en van Leo Schellens & Co. het veld zullen ruimen. Toch heeft
de eerste, veelzijdige industrie evenals de laatstgenoemde al produktiecentra in de wijde omgeving gevestigd en was de katoenfabriek de
gangmaker daarin onder de rook van Helmond. Binnen het tegenwoorr
dige grondgebied van de gemeente is de textielfabriek van Elias de
eerste geweest, die, meer dan een eeuw geleden in Stratum begonnen,
haar uitbreiding door verplaatsing in Strijp nabij de Gender zocht, terwijl Baekers' Textielfabriek het in Woensel vond evenals die typisch
Eindhovense ambachtelijke nijverheid van de hogehoedenmakerij van
Spoorenberg. De Karel I fabrieken en de Picus Houtindustrie nabij het
Eindhovens Kanaal zijn tot dusver voor wat betreft hun ligging onbedreigd gebleven.
In een hoog tempo bouwt Philips thans bovendien een geheel nieuw
en uitgestrekt laboratorium op grondgebied van het aangrenzende Aalst,
gemeente Waalre, midden in akkers en weilanden. Dit, heeft het gemeentebestuur geïnspireerd tot drastische grenswijzigingsvoorstellen,
waarbij niet meer Dommel en Goorloop de natuurlijke grens met het
grondgebied van Waalre zouden moeten vormen, doch de onlangs aanbestede internationale en honderd meter brede E 3-weg van Antwerpen
naar het Ruhrgebied. Ook met de zeer uitgestrekte en uit verschillende
kerkdorpen bestaande gemeente Veldhoven, die de laatste jaren een
.... Eindhovens groeiproces doormaakt, ligt in de omgeving van de
militaire luchtbasis Welschap een „opwaartse afronding" van het stedelijk territoir in het voornemen; hetzelfde geldt voor de toevoeging van
het reeds geheel en al stadse kwartier Tivoli, dat op Geldrops gebied
gelegen is. Nabij dit gedeelte moet de E-3 de autoweg naar Weert
kruisen en het ligt in de bedoeling daar een klaverblad-kruising te maken, zoals we die ook buiten Utrecht kennen. De nieuwe baan gaat
door een bosrijk natuurschoon waar al verspreide landhuisjesbebouwing
bezijden de uitloper van de Heezerweg te zien is.
De na-oorlogse jaren hebben aanvankelijk in een tiental uiteenlopende typen meer dan 2600 behuizingen in niet-traditionele bouw zien optrekken, waaronder in hout 182 Oostenrijkse woningen in Woensel en
Tongelre, ruim tweehonderd Finse woningen in Stratum en, lieflijk in
de boschages nabij de IJzeren Man verdoken, honderd Zweedse houten
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huizen. Verder was er een honderdtal Maycrete parterrehuizen
waarvan in Gestel de meeste later verplaatst moesten worden, hetgeen
meer kostte dan nieuw bouwen, toen daar een grote stadswijk met hoge
bouw ontstond en in verdiepingbouw in Strijp en Gestel 524 Airyr
woningen. Strijp kent ook ruim tweehonderd Polynorm-huizen. Verder
zijn er nog honderden behuizingen van uiteenlopende bouwsystemen,
doch de hier uitgevonden Halmplank-huisjes zijn bij een proef gebleven.
In de jaren '50 heeft Eindhoven met enkele andere grote Brabantse
steden een monstercontract gesloten voor de bouw van Prontorwonin^gen, die inmiddels ten getale van 924 in Woensel en Gestel verrezen
zijn. Niet onvermeld blijve voorts het aantal „eigenteelt-huizen" langs
de spoorlijn in Tongelre, die in de tijd van de ergste woningnood door
niet~vaklieden met enige vakmanshulp voor eigen bewoning zijn opge-trokken en die zeer wel bleken te voldoen.
Ongeveer twaalf jaren her deed in Eindhoven ook de hoogbouw (om
hier het ingeburgerde germanisme te gebruiken) zijn intrede. De woon~
flats met voorlopig overigens maximaal drie woonlagen boven het par
terre-gedeelte daarboven zou een lift noodzakelijk zijn en dat verhoogt uiteraard de huurprijs begonnen uit de grond te schieten,
vooral langs de nieuwe rondweg oost-west, langs de nieuwe weg in de
richting Nijmegen en in Woensel in de jongste uitleg op het terrein,
dat kadastraal Mensfort heet. Hierop sluit er een aan met eveneens een
historische benaming, de Princejagt met meer eengezinshuizen. Op
het ogenblik is de toestand zelfs zó, dat al circa 28.000 Eindhovenaren
in meergezinshuizen wonen van wie rond 8500 op de begane grond of
althans boven het sousterrain. De stad telt nu 38.130 woningen. Het
oude ideaal van de eengezinswoningen lijkt niet meer te verwezenlijken,
al worden ook die nog geregeld opgetrokken en dat zowel door parti
culieren als door bouwondernemers en woningbouwverenigingen. Zo is
de al voor de oorlog begonnen bouw in het Gestelse onderdeel de Bennekel, tussen het voormalige spoorlijntje naar Valkenswaard en de
Provinciale weg naar de dorpen van de Acht Zaligheden, geheel in
lage bouw uitgevoerd; planologisch een mislukking overigens. Het zgn.
Witte Dorp in Stratum, dat in het decennium voor de oorlog om de
D.A.F.-aanhangwagenfabriek verrees met ruime woningen voor beoefenaars van de mediale beroepen, kreeg in de jaren '50 een forse uitbrein
ding in de richting Geldrop, het Burghplan genaamd omdat het achter
de gelijknamige fraaie behuizing, die thans als katholieke psychiatrische
inrichting voor vrouwen in gebruik is, werd aangelegd. Het raakt het
omstreden gebied bij de enorm gegroeide en nog meer uitbreiding van
zins zijnde D.A.F.-automobielfabriek, waar Geldrop en Eindhoven
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twisten over de vraag „verdere bebouwing en dan op wiens grondgen
bied óf behoud van de oorspronkelijke groenstrook".
Ook langs de „kern" van het oude lintbebouwingsdorp Gestel
de
Hoogstraat met enkele zijstraten waar aan de stadszijde in de jaren
van de eerste hausse al een nieuwe middenstandswijk ontstaan was
links en rechts van het spoorlijntje naar België met aan het Lodewijk
Napoleonplein een eigen halte voor de Belgische Philipsarbeiders
bereikt de opvulling van de sector in de richting Strijp nog niet haar
eindstadium. Hier is een waarlijk nieuw en zeer ruim hoogbouwkwartier
met de aanzet van een verzorgingscentrum al voor een groot deel voltooid. Het wordt doorsneden door de rondweg, die van de Geldropse weg
aftakt over de Piuslaan en de Boutenslaan en die aan begin- en eindpunt door de aanwezigheid van fonkelnieuwe lagere technische scholen,
een protestants-christelijke en een katholieke, een denkbeeld geeft van
wat het particulier initiatief hier doet aan opleiding voor uitvoerende
arbeid in een stad, die de laatste vijf jaren alleen reeds in de industrie
de personeelsbezetting zag toenemen van 45.547 tot 51.111, terwijl eind
maart 1961 op het Gewestelijk Arbeidsbureau 1488 aanvragen van
werkgevers openstonden bij een overigens nog ingeschreven aantal
geheel werklozen van 209.
Eindhoven zal altijd het karakter van een echte werkstad behouden,
maar het is tevens al lang een wetenschappelijk centrum door het natuurkundig laboratorium van Philips, dat in de loop der jaren al vele
hoogleraren aan de beoefening der wetenschap geschonken heeft. Het
ziet dit karakter nog sterker geaccentueerd in de snelle groei van de
gebouwen der Technische Hogeschool langs de Dommel achter het
station, waar deze vallei geheel voor deze instelling gereserveerd is,
een tot heden even rustig als schilderachtig plekje. Het is door half
Stratum en de gehele binnenstad gescheiden van het studentenhospitium
tussen Stadswandelpark en Boutenslaan: mét het Gymnasium Augus..
tinianum een der bouwwonderen van Eindhoven, want beide zijn nog
niet lang geleden binnen een jaar tijds in al hun hoogte en uitgestrekt-^
heid opgetrokken.
Al die hoge bouw imponeert de gemiddelde Eindhovenaar nog altijd.
Hij ziet meestal het feit voorbij, dat het Amsterdam van de Gouden
Eeuw al hogere huizen kende en óók met open haarden als er thans in
Gestel verrijzen, maar hij vergelijkt het nieuwe verschijnsel met de in de
buitenwijken veelal zo dorpelijk lage behuizingen van nog niet zo lang
geleden. De meeste bewoners en zeker de autochtonen behouden hun
voorkeur voor een eengezinshuis met een eigen erf, al heeft het toege-
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ven aan het verlangen naar zelfs een ondiep voortuintje in de buitenwoonwijken al hier en daar geleid tot het invoeren van eenrichtingsr
verkeer, omdat de straten er te smal zijn bij het steeds veelvuldiger
parkeren door garageloze autobezitters. Deze laatsten ook hebben niet
overal bewondering voor de verkeersopvattingen van de stadsplanoloog.
Zoals wij hierboven zagen is Eindhoven een stad van veel jeugd en
al komen dagelijks ook uit de omtrek er zeer vele leerlingen ter schole,
het spreekt toch, dat op een inwonerstal van rond 169.000 (dat is elfduizend meer dan vijf jaren her) de schoolbevolking ruim 51.400 koppen sterk is. Eindhoven is „dan ook" niet voor de eerste maal uitgeroepen als „sportstad van het jaar" met zijn hoogste gemiddelde aan sportruimte per hoofd der bevolking op (voorlopig) 180 ha sportterreinen,
nog ongerekend de 16 ha speelweiden en de 11,5 ha speeltuinen. Het
gebrek aan voldoende turnlokalen steekt daarbij ongunstig af, maar
daarvoor is rijksgoedkeuring nodig en daarin ligt Eindhoven ver achter
bij Haarlem, waarvan het onlangs het aantal inwoners heeft overtroffen, Parken en plantsoenen beslaan er tweehonderd ha en breiden
zich nog steeds uit. binnenkort tot in de Stadskwekerij. Alleen de zwem'gelegenheid is er ontoereikend; achter de watertoren op het ijsbaanter
rein moet een nieuw tweede openluchtzwembad komen. Een Sport~
fondsenbad heeft het intussen al een kwart eeuw.
Eindhoven is nominaal de zetel van het toneelgezelschap „Ensemble"
van de Stichting Het Zuidelijk Toneel. Sinds het zaaltje van de sociëteit-harmonie Apollo's Lust er Louis Bouwmeester op de planken zag
en in de jaren '20 de Chicago bioscoop de groten van het concertpodium in de reeks kamerconcerten, is er veel veranderd. Het gebouw
Katholiek Leven van de K.A.B. is met zijn grote zaal, voor concerten
althans met een geprezen akoestiek, met 1150 plaatsen het grootste
arbeidersgebouw in den lande. Met de Philips-schouwburg en het intieme Tivoli-schouwburgje meegerekend is de theatercapaciteit er in
totaal 2620 zetels groot. De zes bioscopen kunnen 5024 kijkers bergen.
De maquette van de nieuwe Stadsschouwburg, waarvan dit voorjaar de
bouw zal beginnen. ziet men op een van bijgaande foto's. Inhoud 90.000
m3 , waarvan 20.000 voor het toneelhuis; aantal plaatsen in de grote zaal
1029, waarvan 75 op de orkestbak, die een bezetting van 80 tot 100
musici kan bergen; bovendien in de kleine zaal met théátre-en-rond 532
zitplaatsen. Het gebouw komt in de uitloper van het Stadswandelpark.
Het aansluitend gedeelte links op de foto is het restaurant met verbinr
dingsgang, dat uitziet op de Stratumse dijk tegenover het plein van de
St.-Joriskerk.
Het gros der Eindhovenaren volgt de snelle uitleg van hun stad met
,
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intense belangstelling; het kritisch element daarin sluit trots niet uit en
tot de geliefde intern-communale uitstapjes behoort het gaan toeren in
de nieuwe buitenwijken, die telkens weer een verrasing bieden voor wie
daar een of twee maanden niet geweest is. Dat daarbij een zeer voortvarend gemeentebestuur, als enige van de gemeenten boven de hon
derdduizend zielen, steeds kans gezien heeft bij al de grote werken als
stadsuitleg, hoogspoor, nieuwe brandweerkazerne, nieuw politiebureau,
nieuwe gebouwen van Gemeentebedrijven en de G.G.D., straks voorts
een zeer kantoorachtig hoog stadhuis en jaarlijks zeer kostbare aankopen
voor het Van Abbe-museum, dat internationale roep gekregen heeft
om ons tot het meest spectaculaire te beperken een sluitende begroting aan te bieden, mag een vermeldenswaardig besluit heten van dit
overzicht. Misschien behoort ook dit tot het raadselachtige van de
goedgeklede moeder van een groot gezin met wie Nederlands in grootte nu vijfde stad hierboven vergeleken is; niet raadselachtig nochtans
voor wie de virtuositeit kent van de Brabantse huismoeder om altijd
weer de eindjes aan elkaar te knopen en haar kinderen behoorlijk voor
den dag te laten komen.
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Europa's aandeel
in het ruimte-onderzoek

P. RUYS S.J.

AN 30 januari tot 3 februari 1961 kwamen te Straatsburg regeringsverteV
genwoordigers uit verschillende Europese staten bijeen om de mogelijkheid
te onderzoeken, een internationale organisatie op te richten met het oog op het
bouwen van een raket voor ruimtevaart. De conferentie was een initiatief van
Engeland en Frankrijk en de organisatie die er het resultaat van moest zijn, werd
door de pers de „club der grote raketten" genoemd. Erg officieel klinkt deze
benaming niet, maar ze heeft het voordeel, het nieuwe organisme duidelijk te
onderscheiden van de Europese Organisatie voor Ruimte-onderzoek, die, zoals
haar naam zegt, een zuiver wetenschappelijke organisatie moet worden 1
Over een mogelijke Europese samenwerking op het gebied van het ruimteonderzoek werd in september jl. door de Raad van Europa een merkwaardig
verslag gepubliceerd, dat wij hier als leidraad en bron willen gebruiken 2 ) . Onze
bedoeling is daarbij zeer bescheiden: wij willen wijzen 1. op de beschavingswaarden die bij het ruimte-onderzoek betrokken zijn en 2. op het ontstaansdynamisme van een internationale organisatie die deze goederen in stand wil houden
en binnen een bepaalde geografische en staatkundige ruimte tot ontplooiing
brengen. Aldus onderzoeken wij twee merkwaardige verschijnselen van onze tijd
in hun wederzijds verband: de wetenschappelijke opbloei en de vermenigvuldiging van de vormen van internationale samenwerking in institutioneel verband.
) .

Gunstig klimaat voor samenwerking
Een geïnstitutionaliseerde internationale samenwerking komt het gemakkelijkst tot stand op het ogenblik dat n ieuwe beschavingsgoederen in de schoot
van de samenleving worden geworpen, welke noch door individuele personen,
noch door alleenstaande groepen in stand gehouden en ontwikkeld kunnen
worden. Zodra het belang van een uitvinding of ontdekking, vooral in betrekking tot de Staatsmacht, algemeen tot het bewustzijn is doorgedrongen en er
zich gevestigde belangen rond kristalliseren, wordt het veel moeilijker de samenwerking te verwezenlijken en in instellingen vast te leggen. Een van de eerste
1) De statuten van deze Europese Organisatie zijn reeds klaar en binnen afzienbare
tijd zal deze in werking kunnen treden. Volledigheidshalve vermelden wij hier nog een
ander organisme, dat onder de Nato werkt en waarbij firma's uit vijf verschillende
Europese landen betrokken zijn in de bouw van de militaire Hawk-vuurpijl. Dit is een
bodem-lucht missiel dat een hoogte van 18.000 m kan bereiken en als wapen voor
luchtafweer dient. De statuten van dit organisme werden eind 1959 goedgekeurd.
Afgezien van haar militair karakter biedt deze onderneming toch ook de mogelijkheid
Europese technici te vormen met het gebruik van Amerikaanse plannen en modellen.
2) Cfr. Report on European co-operabon in space research and space technology.
Rapporteur Mr. Price, Consultative Assembly of the Council of Europe, Doc. 1175,
9 september 1960.
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internationale organisaties, de Internationale Telegrafische Unie, is reeds in
1865 opgericht, enkele jaren slechts na de uitvinding van de telegraaf en lang
voordat men zich concreet rekenschap kon geven van de draagwijdte en de uitbreidingsmogelijkheden van deze nieuwe vinding. Een gelijksoortig verschijnsel
hebben wij kunnen meemaken met de atoomenergie. In West-Europa hebben de
atoomwetenschap en de vredelievende aanwending van deze nieuwe energie tot
een internationale samenwerking geleid in de C.E.R.N. (Centre Européen pour
la Recherche Nucléalre) 3 ), EURATOOM, de E.N.E.A. (European Nuclear
Energy Agency) en het daarbij aangesloten EUROCHEMIC. Al deze instellingen zijn tot stand gekomen op een ogenblik dat de betrokken staten nog niet zo
ver gevorderd waren in het zelfstandig onderzoek en de zelfstandige industriële
ontwikkeling van het atoom, dat het hun voordeliger zou geleken hebben de
vruchten van hun investeringen uitsluitend voor zichzelf te houden in plaats van
ook de anderen er in te laten delen. Zij lieten zich leiden door het bewustzijn
dat hier een collectief belang op het spel stond en dat zij afzonderlijk niet de
nodige kennis, vakbekwaamheid en gelden konden opbrengen om dit belang
naar behoren te dienen. Voortbouwend op deze historische precedenten, kunnen
wij stellen dat thans het gunstig klimaat bestaat voor een internationaal organisme voor ruimte-onderzoek: geen enkel West-Europees land afzonderlijk beschikt
over de middelen die onontbeerlijk zijn om zich aan een programma te wagen
dat kan wedijveren met de prestaties van Russen en Amerikanen.
De interne dynamiek van de wetenschap leidt tot internationalisering
Belangrijker is echter nog een andere overweging. Wetenschap en techniek
spelen een enorm grote rol in de moderne beschaving, niet het minst in de
internationalisering van onze maatschappij . In deze discipline ligt een interne
dynamiek die leidt tot de oprichting van internationale organismen welke over
de grenzen der nationale staten heen reiken.
De gebruikelijke opvatting is, dat een internationale organisatie haar aanvang
vindt in de bedrijvigheid van staatslieden die een of andere overeenkomst sluiten. Dit is de zienswijze van het internationaal recht, maar het is een beperkte
zienswijze van een discipline die de internationale samenwerking alleen van uit
de eigen gezichtshoek ziet en ze bestudeert in termen van verdragen en overeenkomsten van staten. Zij houdt geen rekening met de volle maatschappelijke
rijkdom die in het verschijnsel van de internationale organisatie als dynamische
schepping schuilgaat. De ideologische oorzaak van deze verenging moet gezocht
worden in het feit dat de nationale staat beslag heeft gelegd op het geheel van
het beschavingsverschijnsel en artificiële verdelingen heeft aangebracht in de
totaliteit van de cultuur. Het geheel van beschavingsgoederen waar de mensheid
deel aan heeft, stijgt uit boven de goederen die door de nationale staat worden
beheerd en bevorderd; de bijdrage van de mens aan het geheel van de menselijke cultuur reikt verder dan de nationale gemeenschap waar hij lid van is. De
geciviliseerde mens is diegene die iets bijdraagt tot de civitas (het politieke
corps), die hem civis (gepolitiseerd mens, burger) maakt in een maatschappij die
zich verder uitstrekt dan het rechtsbereik van een particuliere staat. Burger van
3)

Cf r. P. G. van Breemen, C.E.R.N., Succesvolle Europese Samenwerking in

Streven, februari 1960, pp. 324-331.
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één staat, is hij ook burger van de oecumene der beschaving, en juist omdat hij
drager is van waarden die een universeel karakter hebben, is hij ook een staatsburger bij uitnemendheid. Hij is immers diegene die de inhoud van het algemeen welzijn van de staat verrijkt en goederen heeft aan te bieden die niet veilig
en volledig behartigd worden, tenzij de staat afziet van het nationale particularisme dat aan de grondslag van zijn instellingen ligt. De geciviliseerde mens is
de voornaamste dynamische factor die de basis vormt van een instelling die een
veelheid van staten omvat. De finaliteit in zijn gedraging en optreden wijst zelfs
naar een internationale maatschappij die de totaliteit van de staten zou beheersen naar de maat van de universele waarden welke hij vertegenwoordigt. Wie is
in een staat de mens die door de vorst geëerd wordt omdat hij een beschavingsideaal voorhoudt dat groter is dan de beschavingsonderneming waar de staat het
instrument van is ? De letterkundige, de kunstenaar, de geleerde, de filosoof, de
humanitaire apostel, de staatsman met de universele visie, de heilige. De oorsprong van het Internationaal Comité van het Rode Kruis vormen de idealen,
voorgehouden door Henri Dunant. Aan de Volkenbond en de Organisatie der
Verenigde Naties liggen de gedachten van rechtsgeleerden, publicisten en filosofen ten grondslag; Kants essay over de eeuwige vrede isniet vreemd aan de
Volkerenorganisatie. Private verenigingen van rechtsgeleerden en politieke denkers in de Verenigde Staten en in Engeland hebben het Handvest van de Verenigde Naties voorbereid. De bemoeiingen van atoomgeleerden zijn beslissend
geweest bij het bepalen van de opdrachten der betreffende Europese instellingen.
Dit laatste voorbeeld wijst op de belangrijke plaats die de wetenschapsmens is
gaan innemen in de beschavingselite van onze tijd. De goederen die hij in het
leven roept, zijn niet langer particuliere goederen, maar raken door meer dan
één aspect het algemeen welzijn van de menselijke maatschappij. De bedrijvigheid van geleerden en technici is een dynamische factor voor verruiming en
verdieping van het algemeen welzijn en dwingt diegenen die verantwoordelijk
zijn voor het beleid van de staat, het geheel der beschavingsgoederen waar de
staat het instrument van is, aan te vullen met hun nieuwe bijdragen. Af zonderlijk zijn de staten echter niet bij machte om deze nieuwe waarden tot bloei te
brengen en voor het welzijn van hun eigen burgers dienen zij aansluiting te
zoeken bij andere regeringen om het nieuwe beschavingsgoed doelmatig te beschermen en tot ontwikkeling te brengen.
Ruimte-onderzoek zonder nationale grenzen
Dit hele proces is thans aan de gang op het gebied van de ruimtewetenschap
en -techniek. In 1926 stuurde de Amerikaan Robert Goddart de eerste met
vloeibare brandstof aangedreven vuurpijl in de lucht. In Rusland waren tussen
de twee wereldoorlogen geleerden ijverig bezig met de theoretische studie van
raketten: met de namen van Tcholkovsky, Tsander, Kondratynk, Rynine, Glouchko willen de Russen hun aanspraak op het vaderschap van de astronautica doen
gelden. De groep van Duitse geleerden die werkzaam was op de basis van Peenemunde, en waaronder Walter Dornberger en Werner von Braun de meest
bekenden zijn, slaagde er gedurende de tweede wereldoorlog in de eerste langeafstandsraket (A-4 of V-2) te vervaardigen. De naar Rusland en de Verenigde
Staten weggevoerde of uitgeweken Duitse geleerden en de buitgemaakte modellen gaven een flinke stoot aan het naoorlogse onderzoek en de expansie in deze
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twee landen. Een sensationele etappe werd bereikt toen de Russen, in oktober
1957, en de Amerikanen, einde januari 1958, een kunstmaan in een baan rond
de aarde brachten. In de meest ontwikkelde landen van de wereld waren ondertussen andere geleerden en ingenieurs begonnen met een eigen programma van
rakettenbouw en ruimte-onderzoek.
In Europa vonden deze geleerden elkaar terug in nationale verenigingen die
zij zelf hadden opgericht: de British Interplanetary Society, het Deutsche Gerellschaftt fu*#r Raketentechnik und Raum f ahrt, de Société Française d'Astronautique,
de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart. Leden van astronautische verenigingen uit landen van beide zijden van het IJzeren Gordijn konden vruchtbare
relaties onderhouden in internationale verenigingen zoals de International Astroic Unions. Naar aannautical Federation of de International Council of Scientific
leiding van het Geofysisch Jaar (1957-1958) stichtte dit laatste organisme een
speciaal comité: het COSPAR, Committee on Space Research, dat, begin 1960,
een zeer belangrijk colloquium hield te Nice.
Ook indien zij door staatsfondsen gesteund worden, zijn deze nationale en
internationale verenigingen privé-organisaties zonder enig officieel karakter.
Aldus getuigen zij voor het feit dat de waarden welke hier vertegenwoordigd
worden, niet rechtens aan de nationale staat toekomen, maar het patrimonium
zijn van de mensheid in haar geheel. De Russische geleerde is een staatsambtenaar geworden, en zijn Westerse collega is ook in hoge mate onderworpen aan
het staatsgezag in gebieden die zijn geestelijke autonomie raken, zoals het geval
Oppenheimer het zo dramatisch heeft aangetoond, maar iets is toch levend gebleven van de geest die het mogelijk maakte dat Christiaan Huygens zijn onderzoekingen voort kon zetten in Parijs terwijl Nederland en Frankrijk in oorlog
waren, dat de Nederlandse Hugo de Groot ambassadeur van Frankrijk in Zweden kon zijn, en dat Tsaar Alexander II in 1862 nog aan Bismarck kon voorstellen ambassadeur van het Hof van Sint-Petersburg te worden in Parijs. Ook
in onze dagen ontmoeten geleerden elkaar over alle grenzen heen, zij houden
hun respectievelijke regeringen idealen voor die elke vorm van nationale autarkie doorbreken. Hun bedrijvigheid is op dit ogenblik van de ontwikkeling der
beschaving een hoogst belangrijke factor in het dynamisme dat de regeringen
verplicht met elkaar overeenkomsten te sluiten die hun onderhorigen deelachtig
maken aan het geheel der menselijke beschaving.
Beschavingswaarden van het ruimte-onderzoek
Welke zijn dan de beschavingswaarden welke door het ruimte-onderzoek
worden aangebracht ? En zijn dit werkelijke waarden die in wezen behoren tot
het supranationaal algemeen welzijn?
Zoals de ontdekkingsreizen van de 15e en 16e eeuw er veel toe hebben bijgedragen om de idee welke de mens over zichzelf had te verruimen, zo stellen het
ruimte-onderzoek en de ruimtevaart de mens thans in staat een sprong te wagen
in het heelal en aldus zijn bewustzijnsinhoud en het veld van zijn initiatief op
een bijzonder diepgaande wijze te verwijden. De proefondervindelijke resultaten
van het op gang gekomen ruimte-onderzoek stellen de mens voor veel aangrij pender vragen dan ooit een anticipatie- of een science fiction-roman kon doen.
Het wetenschappelijk karakter van de perspectieven welke geopend worden door
de ruimtevaart, openbaart een nieuwe dimensie van het mens-zijn. „De aarde is
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de wieg van de geest, maar de geest kan toch niet eeuwig in de wieg blijven
leven", schreef de Rus Tjolkowsky enkele decennia terug. Filosofen en theologen stellen zich vandaag in alle ernst de vraag naar de mogelijkheid van geestelij k leven op andere planeten. Zelfs indien de astronautica niets anders heeft
gedaan dan de ernst te wettigen van zulke vragen omtrent de interplanetaire
wereld, heeft zij reeds nieuwe gebieden open gelegd voor de mens en zijn
beschaving.
Daarmee is echter nog niets gezegd over de specifieke bijdrage van het ruimte-onderzoek tot de kennis van de mens en zijn omgeving. Het ruimte-onderzoek
heeft vooral tot voorwerp instrumenten buiten de aardse atmosfeer te plaatsen
met het doel verschijnselen te bestuderen die anders buiten het bereik van het
onderzoek blijven. De instrumenten voor dit onderzoek zijn: peilingsraketten
(zoals b.v. de Amerikaanse Aerobee, de Engelse Black Knight, de Franse V éronique), ruimte-sondes (zoals b.v. de Russische Lunik en de Amerikaanse Pioneer), kunstmatige satellieten (zoals b.v. de Russische Spoetnik en de Amerikaanse Ex plorer) . Het is evident dat men nog niet alle verschijnselen kent waarover deze instrumenten inlichtingen kunnen verschaffen, wél echter weet men
dat zij ons nauwkeuriger kunnen inlichten omtrent: dichtheid, temperatuur en
samenstelling van de hogere dampkringlagen, ionisatie van de atmosfeer, energetische deeltjes (straling van de zon en kosmische straling), elektrische en
magnetische velden, zwaartekrachtvelden, astronomie, weerkunde en biowetenschappen. De kunstmatige satellieten kunnen ook voor praktische doeleinden
worden gebruikt: communicatie-satellieten als relais-stations voor radio- en
televisie-uitzendingen, waarvoor de Amerikanen reeds een proef hebben gedaan
met de satelliet van het Echo-type; navigatie-satellieten, zoals b.v. het Amerikaanse Transit-type; weerkundige satellieten zoals b.v. het Amerikaanse Tiros
type; verkenningssatellieten, zoals het Midas- en Samos-type, die voor militaire
doeleinden bestemd zijn.
Het bouwen van raketten voor wetenschappelijke of economische doeleinden
heeft op zichzelf reeds een technisch en economisch belang. De geleerde en de
ingenieur staan hier voor totaal nieuwe problemen, waardoor zij gedwongen
worden, nieuwe technieken te beproeven en aan te wenden. De impuls die van
dit pionierswerk uitgaat, komt al heel spoedig aan het geheel van de technische
verworvenheden en van de economie ten goede.
Een illustratief voorbeeld biedt de ontwikkeling van de kernenergie. Zij werkte als een stimulans voor het vervaardigen van nieuwe legeringen; zij gaf de
stoot tot het bouwen van instrumenten voor afstandsbediening; zij bevorderde
het onderzoek op het gebied van de elektronica en de automatisering; de radioisotopen, een bijprodukt van de kernreactoren, vinden hun toepassing reeds in
een hele reeks van industriële handelingen, in de geneeskunde en de landbouw.
Op dezelfde wijze stimuleert de bouw van ruimte-instrumenten het onderzoek
op het gebied van de elektronica, de mechanica, de energiebronnen (chemische
en nucleaire, vloeibare en vaste brandstoffen) , enzovoort. Ongetwij f eld . zal dit
een weerslag hebben op het geheel van de industriële technieken, het zal wellicht ten grondslag liggen aan vele nieuwe gebruiksvoorwerpen en aan nieuwe
vormgevingen. De behoefte om de radio-elektronische apparatuur in een raket
zo klein mogelijk te maken kan b.v. het middel doen vinden om de omvang van
onze radiotoestellen nog te verminderen; zoals de aerodynamica van de vliegtuigen een directe invloed heeft uitgeoefend op de carrosserie van onze auto's,
-
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zo kunnen de raketten deze vormen weer verder wijzigen. Het onderzoek en de
experimenten op het gebied van de rakettenbouw brengen voor de privé- en de
staatsondernemingen een ongehoorde rijkdom aan patenten en brevetten met
zich mee, die op zichzelf reeds een schat betekenen voor wie er zijn kapitaal aan
wetenschappelijke kennis, technische vaardigheid, industrieel potentieel en geld
in geïnvesteerd heeft. Kortom, het ruimte-onderzoek neemt in zijn vaart de gehele economie met zich mee. Alleen al om deze reden, met het oog op het economisch belang van zijn eigen burgers, kan geen enkel land dat in staat is
hetzij alleen, hetzij in gemeenschap met anderen aan zulk een onderneming
deel te nemen, zich permitteren, vreemd te blijven aan de verlokkingen en de
risico's van het ruimte-onderzoek.
Doch de exploratie van de ruimte stelt de mens ook nog voor andere problemen, van politieke en juridische aard. Zij dwingt hem, dringend een antwoord
te geven op de volgende vragen: Wat is en waar begint precies de buitenatmosferische ruimte ? Welke activiteiten zal de mens in die ruimte mogen
ontplooien ? Welke middelen mag hij daarbij aanwenden ? Welke zal de aard
van het rechtsstelsel zijn dat hier moet heersen ? Hoe moeten en kunnen die
rechtsnormen ten uitvoer gelegd en afgedwongen worden ? In het vastleggen
van deze normen zal de beslissende rol natuurlijk gespeeld worden door die landen die bij machte zijn het initiatief te nemen in de ruimtevaart. Hun praktij ken, vastgelegd door traditie en gebruik, zullen ten grondslag liggen aan de
gewoonterechtelijke regels die in het ruimtegebied zullen gelden. Waarbij zij
natuurlijk ook aanspraak zullen maken op verworven rechten.
Europa's aandeel in het ruimte-onderzoek
In het ruimte-onderzoek en de rakettenbouw staan dus belangen op het spel
die nogal direct samenhangen met het algemeen belang van een beschavingsgemeenschap en op grond daarvan ook onder de zorg ressorteren van een staat
die een hoge graad van algemene beschaving wil handhaven en bevorderen.
Vatten wij deze belangen samen, dan kunnen wij zeggen dat zij van algemeen
cultureel-wetenschappelijke, economisch-technische en politiek-juridische aard
zijn. De vraag welke wij hier wilden stellen, is dan: Mogen de Europese volkeren en hun gezagsdragers zich van deze grootse onderneming afzijdig houden?
Zo niet, hoe kunnen zij aan deze uitdaging het hoofd bieden ? Door welke
institutionele vormen kunnen zij hun optreden en bemoeiingen doelmatig en
duurzaam maken?
In de eerste plaats dienen we een onderscheid te maken tussen het zuiver
wetenschappelijk onderzoek en de rakettenbouw. Voor het eerste is het niet per
se noodzakelijk dat Europa over raketten beschikt van eigen makelij. Satellieten
met in Europa vervaardigde instrumenten kunnen best in de ruimte gezonden
worden door in Amerika gekochte, geleende of gehuurde raketten. Zulk een
overeenkomst bestaat trouwens reeds tussen Groot-Brittannië en de U.S.A., met
het doel dus een kunstmaan van Britse constructie door middel van een Amerikaanse raket de ruimte in te sturen. Andere Europese landen zouden een gelijksoortig akkoord kunnen sluiten en, zoals de zaken nu staan, schijnt de Amerikaanse regering bereid om zulk een gemeenschappelijke onderneming aan te
moedigen. Bouwend op deze effectieve steun van de Amerikanen, hebben Europese geleerden reeds een gezamenlijk plan ontworpen voor samenwerking op dit
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gebied. De vereniging waarin ze zich groeperen, en die haar oorsprong te danken heeft aan het privé-initiatief, krijgt een institutionele vorm en wordt een
internationale organisatie onder de naam van Europese Organisatie voor Ruimteonderzoek (G.E.R.S. voor Groupement Européen pour la Recherche Spéciale, in
het Frans; E.O.S.R. voor European Organization ƒor Space Research, in het
Engels) . De leden ervan hebben beslist: 1. samen op weg te gaan, 2. samen te
werken buiten de kaders van reeds bestaande West-Europese organisaties en
instellingen; 3. het wetenschappelijk onderzoek te scheiden van de rakettenbouw
en, in geval men doorgaat met het ontwerp van een „Europese" raket, deze
onderneming onder eigen instellingen te plaatsen; 4. het ruimte-onderzoek niet
over te laten aan het uitsluitend initiatief van privé-personen en -ondernemingen, maar het te plaatsen onder een intergouvernementele instelling.
Een verdere stap zou gezet kunnen worden met het bouwen van een zelfstandige Europese raket. Het belang van zulk een onderneming mag niet worden
onderschat. Vooral Engeland had er belang bij, de gedachte van een Europese
raket te lanceren en haalde Frankrijk ertoe over een Europese conferentie bijeen
te roepen om dit project te onderzoeken. Het particulier belang van Engeland
bestond erin, de technisch verouderde en onafgewerkt gebleven raket Blue
Streak, die het voor zijn eigen defensie had opgegeven, aan de Europese landen
te verkwanselen en aldus een vergoeding te vinden voor de gedane moeite en de
gespendeerde sommen. Blue Streak schijnt nu wel geen grote kans te maken om
door Engelands partners aanvaard te worden, maar het plan om een Europese
raket te bouwen is daarmee nog niet van de baan. De verwezenlijking van dit
project zou de Europese landen in staat stellen, hun man te staan naast de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten en de economisch-technische en politiek-juridische afhankelijkheid, waarin zij zich nu tegenover de twee Groten bevinden, op
te heffen. De instellingen van het organisme dat deze onderneming moet overkoepelen, zullen uiteraard meer regeringscontrole met zich meebrengen, om de
eenvoudige reden dat de regeringen gevoeliger zijn, waar het gaat om een onderneming die een uitgesproken militair en politiek karakter heeft, dan om het
zuiver wetenschappelijk onderzoek. Bij gebrek aan supra-nationale Europese
instellingen zal hier waarschijnlijk een algemene wet van de internationale
organisatie van toepassing worden: hoe meer het voorwerp van een samenwerking de staatsmacht aanbelangt, hoe meer ook de samenwerkende regeringen er
op staan hun beraadslagingen te onderwerpen aan de regel van de unanimiteit.
Men kan dus verwachten dat de Europese regeringen die nu, in de „Grote Raket
Club" , de weg van de onderhandelingen zijn opgegaan, er op aan zullen dringen dat hun souvereine rechten strikt gevrijwaard blijven. Terwijl de Europese
Organisatie voor Ruimte-onderzoek aan het C.E.R.N.-type beantwoordt, waarin
een meerderheidsregel van kracht is en een ruime autonomie wordt overgelaten
aan de vertegenwoordiging in de organisatie, is het te verwachten dat de „Grote
Raket Club" meer op het model van de Europese Organisatie voor Economische
Samenwerking zal worden opgebouwd.
Ruimte-onderzoek en regionale samenwerking
De Europese samenwerking op het gebied van het ruimte-onderzoek stelt ons
echter voor een paradox. Boven hebben wij geponeerd, dat de geleerden, als
groep in de beschavingselite, waarden in het leven roepen, die universele gel-
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ding hebben en behoren tot het algemeen welzijn waarvan de staatkundige organisatie het instrument is. Is het dan niet logisch dat het collectief behartigen van
deze waarden ook door een universele organisatie zou worden waargenomen ? Is
een aparte West-Europese organisatie voor ruimte-onderzoek en rakettenbouw
dan wel gerechtvaardigd ? Meer concreet komen deze vragen hierop neer: zouden
de West-Europese landen niet beter doen met binnen het kader van de Verenigde Naties te werken?
Natuurlijk kan en mag deze laatste vorm van samenwerking niet uitgesloten
worden. Maar binnen de V.N. zijn de sociaal-economische en politieke voorwaarden niet verwezenlijkt die beantwoorden aan de behoeften van West-Europa.
In de U.N.O. is niet die eenheid van cultuurgemeenschap en van wetenschappelijke verworvenheden vertegenwoordigd die men in West-Europa vindt. In de
U.N.O. is de politieke en ideologische eensgezindheid niet waarneembaar, die
voor een snelle vooruitgang der samenwerking op dit gebied door de Europese
regeringen en volkeren wenselijk is. Die oorzaken van onderscheid tussen de
landen die deel uitmaken van de U.N.O., wettigen ook een regionale organisatie, die nochtans geen tegenstelling hoeft te vormen met de bemoeiingen van de
Volkerenorgani s ati e .
Zouden de Europese landen dan ten minste niet de samenwerking kunnen
zoeken met de Verenigde Staten, waarmee zij toch vele idealen in gemeenschap
hebben ? Ook deze samenwerking beantwoordt slechts ten dele aan de doelstellingen van een Europees organisme. Dit laatste heeft immers mede tot doel,
Europa medezeggingschap te verlenen in de politieke en juridische regeling van
de interplanetaire ruimte. De Europeanen zijn verantwoordelijk geweest voor
het juridische stelsel dat de hoge zee beheerst. Indien zij de middelen hebben
om ook in de regelingen welke in de interplanetaire ruimte moeten getroffen
worden, hun standpunt te doen gelden, hebben zij het recht niet zich daaraan te
onttrekken, niet als een middel om een ij del prestige te vleien, maar om een
nuttige, eigensoortige bijdrage te leveren tot de opbouw van dat recht, overeenkomstig hun eigen genie. Verder, voor het welzijn van de volkerengemeenschappen waarvoor zij verantwoordelijk zijn, hebben de Europese regeringen
niet het recht, af te zien van de voordelen die het ruimte-onderzoek en de rakettenbouw op verschillende gebieden kunnen opleveren, indien zij ten minste zulk
een taak op zich kunnen nemen zonder schade te berokkenen aan andere noodzakelijke onderzoekingen. Indien zulk een reusachtige taak niet zonder schade
voor het algemeen welzijn der Europese volkeren kan ondernomen worden, tenzij de Europese regeringen besluiten ze in gemeenschap aan te pakken, dan moet
in het ruimte-onderzoek en de rakettenbouw een welkome prikkel gezien worden voor meer gemeenschappelijke arbeid.
Hiermede hebben wij nochtans niet volledig rekening gehouden met de paradox waar wij voor stonden: de bijdragen van de geleerden op het gebied van de
astronautica betreffen waarden welke universele gelding hebben en gaan dus
ook de staten aan; maar van de andere kant, daar waar de staat medezeggingschap opeist, wordt verdeeldheid gebracht in een gebied dat uit zich zelf universeel zou moeten blijven. Hier raken wij bijzonder delicate punten aan: de aanspraak van de staat op soevereiniteit en, in de politieke conjunctuur van onze
tijd, het verschijnsel van de koude oorlog.
De stelling van de soevereiniteit, gekoppeld aan de nationale grondslag van
de staatslegitimiteit, heeft tot gevolg dat de regeringen, organen van de staat,
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vergeten dat zij dragers zijn van een functie tegenover het geheel van de gemeenschap der beschaafde volkeren. Tussen de universele waarden die een
beschavings-elite in het leven roept, waarvan de finaliteit een universeel karakter heeft, stelt de staat schermen op die de fundamentele eenheid breken. Door
het feit dat hij een absolute trouw opeist op grond van zijn exclusieve vertegenwoordiging van de nationale gemeenschap, staat hij de affirmatie van algemeen
menselijke waarden in de weg die door sommigen van zijn burgers vertegenwoordigd worden. Zodra zij zijn eigen veiligheid in het gedrang brengen, vordert hij exclusieve rechten op de wetenschappelijke verworvenheden op en staat
dus het universeel gebruik van deze verworvenheden in de weg. Door de koude
oorlog wordt deze situatie nog verscherpt: datgene wat de hele mensheid ten
goede zou moeten komen, wordt nu juist als wapen gebruikt om de tegenstellingen op de spits te drijven. We hebben dit meegemaakt met de kernenergie;
thans gebeurt hetzelfde met het ruimte-onderzoek en de rakettenbouw.
Indien de Europese landen op voet van volledige wederkerigheid en gelijkheid kunnen samenwerken op het gebied van ruimte-onderzoek, ruimtevaart en
rakettenbouw, dan hebben zij niet alleen aan zich zelf een dienst bewezen. Zij
kunnen dan aan de wereld tonen dat een feitelijk onderscheid tussen wapens
van vernietiging en raketten voor vredelievende aanwending wel degelijk mogelijk is. Zij leveren dan het bewijs dat zij tegenover elkaar geen vijandelijke
bedoelingen koesteren en de oorlog tegen elkaar uitsluiten. Door hun samenwerking op het domein van de wetenschap en de techniek getuigen zij van hun
geloof, dat voor wat hen betreft, de astronautica een waarde is die open moet
staan voor de gehele mensheid. Aldus bewerken zij de vooruitgang op twee
gebieden die zo kenmerkend zijn voor de beschaving van onze tijd: wetenschap
en internationale organisatie.

Naar een sociologie van de p arochie
G. J. N. DEELEN SS.CC.
„The intelligent Christian .... will not fear
the intrusion of science into the sanctuary".
J. H. Fichter S.J.

ET is een streven van de mens om zijn gebondenheid aan sociale structuren
en organen te doorgronden. Dit geldt ook voor de sociale structuur van de
parochie waartoe de gelovige mens behoort. Pas in het jongste verleden is de
aandacht van de sociologie gevallen op de sociale relaties binnen parochie en
gemeente. Wellicht is deze aandacht van de meer gespecialiseerde godsdienstsociologie voor de parochie het gevolg van de reeds talrijke studies over religieuze attitudes, kerkelijkheid, geloofsafval en algemene geloofsverzwakking.
Dergelijke studies hebben de vraag gereleveerd of de huidige zielzorginstituten
wel voldoende zijn afgestemd op het verstaan en de beleving van de geloof swaarheden. Aangezien in de structuur van de huidige zielzorg alleen de bisschoppelijke hiërarchie onder leiding van de Paus een strikt goddelijke instelling
is, staan de parochie-structuur en andere vormen van zielzorg in princiep een
sociologische beschouwing en kritiek niet in de weg. Ook al heeft de Kerk voor
de parochie gekozen als voor een regionale dimensie welke bijzonder geschikt
is voor de zielzorg, toch is de parochie geen openbaringsfeit. Zij is onderhevig
aan de wisselingen en behoeften van het gemeenschapsleven. Vandaar, dat zich
hier de kwestie stelt van voldoende aanpassing, waarvan de mogelijkheden ook
sociologisch dienen bekeken te worden. In deze contekst heeft men ook de vraag
gesteld naar het sociologisch wezen van de parochie.
Wat is de parochie sociologisch beschouwd ? Wat voor invloed, functie en
waarde heeft zij ten opzichte van de individuele gelovige, ten aanzien van de
Kerk en de burgerlijke samenleving? Welke consequenties hebben de radicale
structuurwijzigingen die zich in de laatste decennia hebben voorgedaan voor de
traditionele parochie-structuur ? Het is mede uit een crisisgedachte, dat de sociologische studie van de parochie ter hand is genomen. Daarbij ging men uit van
de veronderstelling: als er iets hapert aan de geloofsbeleving, zal dit wel mede
zijn oorzaak vinden in het verouderde zielzorg-instituut, de parochie.
Afgezien echter van deze crisisgedachte is er voldoende reden om een sociologie van de parochie op te bouwen, welke ook ongetwijfeld haar nut kan afwerpen voor een efficiënte zielzorg. De noodzaak van gerichte planning, ook in
de zielzorg, duidt reeds op de wenselijkheid van een sociologische bestudering
van de parochiële situaties. De pogingen tot herstel van het samenleven der gelovigen in een echte christen-gemeenschap heeft de parochie in het middelpunt
der belangstelling geplaatst, vooreerst van degenen die met de zielzorg belast
zijn. In de parochie komt immers de Kerk de gelovigen het meest nabij. De
parochie is het orgaan waardoor de Kerk de sacramenten en het Woord van
God aan de mensen brengt.
Maar ook heeft zij de belangstelling van de socioloog gewekt, omdat deze
zich bezig houdt met de bestudering van het menselijk leven in groepsverband,
daarbij vooral lettend op de aard, de functie en de structuur van groepen, relaties en sociale interactie-processen. Enerzijds tracht de socioloog te bepalen hoe
de parochie, als zielzorg-instituut, de mensen tot gelovigen en leden van het
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Mystieke Lichaam kan omvormen; anderzijds hoe participatie van het parochieleven zijn invloed uitoefent op de sociale oriëntering van de mens in de verschillende rollen welke hij in de burgerlijke samenleving vervult. Hierbij sluit
de probleemstelling aan, in hoeverre het maatschappelijk leven en de structuurveranderingen in de samenleving de godsdienstbeleving en de religieuze organisatie raken en in een bepaalde richting stuwen; en in hoeverre het parochieinstituut er in slaagt een integratie tot stand te brengen tussen de geloofsbeleving
en deze sociale processen.
Uit een nog slechts kortstondige ervaring is reeds gebleken, dat de sociale
wetenschappen goede diensten kunnen bewijzen t.a.v. het beleid bij de zielzorg
in de grote stadsparochie. Vanwege de complexiteit der stedelijke verhoudingen
is het wellicht noodzakelijk geworden de dagelijkse ervaring te verdichten met
behulp van een systematische studie. De zielzorger ziet zich thans voor meer
gecompliceerde, gedifferentieerde, meer massale en onoverzichtelijke problemen
gesteld dan vroeger het geval was. De wereld is grondig en voorgoed anders geworden.
Gezond verstand en mensenkennis zijn zeer belangrijk, maar dienen thans
ondersteund te wordeii door sociologisch onderzoek en voorlichting. Zeker geldt
dit voor de zielzorg in de stadsparochies, welke zijn opgenomen in een dermate
dynamische samenleving, zoals de wereld niet eerder beleefd heeft. De leden
der parochie zijn ook tegelijkertijd leden van de burgerlijke samenleving en er
heeft een geweldige wederzijdse beïnvloeding plaats tussen hun religieuze en
profane rollen. Zelfs de heiligste, verstandigste en meest geschikte zielzorger
heeft hulp nodig om deze samenleving te begrijpen en te verstaan. De leiders
van het georganiseerde economische leven, vakbondsbestuurders en dergelijke
wenden zich steeds veelvuldiger tot de sociale wetenschappers om hulp. De
zielzorgers vervullen een veel verhevener functie, maar in dezelfde samenleving.
Het zou getuigen van een zekere minachting voor een normaal hulpmiddel bij
de zielzorg, wanneer de zielzorgers het sociaal-wetenschappelijk onderzoek in de
parochie of op het terrein van het godsdienstige als onbruikbaar voor hun taak
zouden afwijzen. Zij die voortdurend temidden van een sociale groep leven,
hetzij zij ondernemer of pastoor zijn, zijn meestal niet in staat volledig begrip
op te brengen voor de betekenis van de sociale veranderingen in hun omgeving.
Gewoonlijk hebben zij geen voldoende opleiding, noch voldoende objectiviteit
en gelegenheid voor het maken van een sociale studie. Vandaar dat de geschoolde sociale onderzoeker in onze dagen zo veelvuldig wordt gevraagd om aan de
mensen van de dagelijkse praktijk een zekere „Rockspiegel" te verschaffen. Wel
is het nodig, dat de sociale onderzoeker met voorzichtigheid en grote obj activiteit te werk gaat, zeker bij het onderzoek in de parochie. Hij dient bij zijn werk
de vermaning van Kruyt indachtig te zijn die het volgende stelt: „Ik zie als belangrijkste taak van de christensociologen deze: enerzijds, terwijl zij hun sociologie bruikbaar maken voor maatschappij én Kerk, steeds te beseffen, dat hun
beschouwingen en resultaten niet de enige, niet de laatste en zelfs niet de belangrijkste richtlijnen vormen; anderzijds, dat zij er vooral voor moeten zorgen,
dat hun eigen wetenschap haar grenzen niet overschrijdt" 1 ) . Toch kan de
sociologie van de parochie haar interesse niet beperken tot het eigen wereldje
1 ) Kruyt, P. J., Hoe kan de sociologie de Kerk helpen in Sociologie en Kerk, Publicatie no. 2 van het Sociologisch Inst. der Ned. Herv. Kerk, Den Haag 1951, p. 48.
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van de parochie vanwege de voortdurende interacties en interdependenties tussen de parochie en de wereld daarbuiten. De socioloog is steeds geïnteresseerd
in de wisselwerking en in de interacties der sociale fenomenen. De probleemstellingen zullen dan ook betrekking dienen te hebben zowel op de samenhang
tussen parochie en samenleving en omgekeerd, als op de meer op zichzelf staande problematiek van de parochie.
Hoewel de parochie-sociologie zich nog in een beginstadium van haar ontwikkeling bevindt, zijn de eerste bouwstenen reeds bijeengebracht door de vele
parochie-monografieën en sociaal-religieuze studies over steden en bisdommen.
In de meest belangrijke van deze studies zoals die van Fichter s. j ., Pin s. j ., van
Delft, Smits, van de Weyer o.f.m.cap. en vele anderen, liggen zeker belangrijke
gegevens vervat voor een systematische opbouw van een parochie-sociologie 2
Jammer is, dat de serie Amerikaanse opstellen onder redactie van C. J. Nuesse
& Th. J. Harte, welke de naam dragen van The sociology of the parish (Milwaukee, Bruce Publ. Co. 1951) minder sociologisch zijn dan theologisch, historisch en kerkrechtelijk. De beste bijdrage hierin is zeker die van J. D. Donovan:
„The social structure of the parish" (pp. 75-99). Hoewel hij voor de typering
van de parochiaan te veel subjectieve elementen gebruikt (pp. 76-77) is zijn
structuur-analyse zeker waardevol. Bij het lezen van deze opstellen kan menniet
aan de indruk ontkomen, dat de schrijvers vanaf hun studeerkamers de parochie hebben willen observeren, zonder contact met de realiteit van het parochieleven te hebben. Zij hebben theorie en research niet voldoende verenigd.
Van de hand van Norbert Greinacher kennen wij het boek Soziologie der P f arrei (Freiburg in Br., 1955) met een voorwoord van Gabriël Le Bras. Greinacher
schreef zijn werk ten dienste van de zielzorg en na de bespreking der problemen,
welke de parochie-sociologie opwerpt, schenkt hij veel aandacht aan de wetenschappelijke methode van parochie-onderzoek. Het werkprogram dat hij hiervoor opstelt is zeker in staat aan zijn doel te beantwoorden n.l. om voor de
zielzorger de weg vrij te maken aan de mensen van onze tijd de blijde Boodschap te verkondigen. Hij noemt zijn „Soziologie" dan ook: „Dienerin und
Wegbereiterin der Gnade". Het werk van G. Michonneau: Paroisse communauté missionnaire (ed. du Cerf, Paris, 1945), dat volgens het voorwoord van
Kard. Suhard conclusies bevat van vijf jaar experiëntie temidden van het volk,
kan ons niet geheel bevredigen, daar Michonneau te weinig uitgaat van sociaalwetenschappelijke concepten. Met name over de parochie-gemeenschap heeft hij
te simplistische en onjuiste denkbeelden. Het beste werk dat op dit terrein is
verschenen, is van Jos. H. Fichter s. j . Oorspronkelijk als een serie artikelen ge)

2 } Fichter, J. H., S.J., Dynamics of a city church, Vol. I of Southern Parish, Chicar
go, Univ. of Chicago Press 1951; E. Pin S.J., Pratique religieuse et classes sociales,
Spes, Paris, 1956; A. C. J. v. Delft, Sociogram van de parochie „Maria ten Hemel
opneming" te Bergen op Zoom, Breda, 1952; P. Smits, Kerk en stad; een godsdienstsociologisch onderzoek met inbegrip van een religiogralie van de stad Enschede, Den
Haag, 1952; A. v. d. Weyer O.F.M.Cap., De religieuse practijk in een Brabantse
industriestad, van Gorcum, Assen, 1955; F. Houtart, Les paroisses de Bruxelles 18031951, in Bulletin de 1'Institut de recherches economiques et sociales de l'Université de
Louvain, 1953; J. Kerkhofs S.J., Godsdienstpractijk en sociaal milieu; proeve van een
godsdienst-sociologische studie der Provincie Limburg, Brussel, 1954; M. Quoist, La
ville et l'homme; étude sociologique d'un secteur prolétarien en Rouen, Ed. Ouvrières,
Paris, 1952; F. Boulard, L'étude d'une paroisse rurale, Paris, 1951. Daar het niet de
bedoeling is hier een volledige bibliografie op te stellen, blijven vele belangrijke mono-

grafieën onvermeld.

NAAR EEN SOCIOLOGIE VAN DE PAROCHIE

765

publiceerd in Theological Studies en in 1954 als boek verschenen onder de titel
Social relations in the urban parish (The Univ. of Chicago Press.) 3 ). Fichter
heeft inderdaad sociaal-wetenschappelijke kennis verbonden met praktisch onderzoek. De bevindingen van zijn parochie-onderzoeken heeft hij vooral neergelegd in zijn Southern Parish, Vol. I. Heel het boek door blijft hij spreken in
sociologische termen en past deze toe op de structuur van de parochie: the parish
membership, leadership, parish-life, religious behaviour, roles, relations etc.
Fichter toont in deze belangrijke studie aan, dat de princiepen van de sociale
wetenschappen van grote waarde kunnen zijn voor de effectieve functionering,
zowel van religieuze als profane groepen. Voor een diepere bestudering en verdere research op het terrein der parochie-sociologie geeft Fichter een zevental
probleemgebieden aan:
1. The impact of urban change on the religious behaviour of Catholic parishioners;
2. The Church as a power structure in relation to the larger society;
3. Social integration as a consequent of free religious choice;
4. The social implications of the sacraments and the liturgy;
5. The motivation of religious behaviour;
6. The need for structural reform of the urban parish;
7. The use of evaluative methodology in the sociology of the parish 4
Aan deze problemen willen wij in het nu volgende enige aandacht schenken.
1. De invloed, welke uitgaat van de veranderde situaties in de grootstad op
het godsdienstig leven van de parochianen, is een verschijnsel, dat in onze dagen aan een ernstige sociologische en pastorele studie onderworpen dient te worden. De veranderingen welke de grootstad heeft ondergaan zijn van velerlei
aard en importantie. Een van deze veranderingen betreft voorzeker de aanhankelijkheid aan de leer der Kerk en de beleving van het geloof binnen de parochie. Duidelijker dan op het platteland is in de stad de scheidingslijn waarneembaar tussen de meer religieuze houding van de oudere generatie en de
verschillende graden van onverschilligheid bij de jongeren en immigranten. Er
is een duidelijke daling waarneembaar van het kerkbezoek. Lof, vespers en
rozenhoedje worden zonder meer geacht uit de tijd te zijn. Het aantal gemengde
huwelijken neemt toe, want het huwelijk is op de eerste plaats een kwestie van
liefde en heeft met godsdienst niet veel te maken. Hieruit blijkt hoe weinig de
godsdienst geïntegreerd is in het persoonlijk leven van de parochianen uit de
grootstad.
De verhouding tussen priester en parochiaan wordt minder spontaan en
steeds meer functioneel. Er is een vermindering van interesse waarneembaar in
parochiële verenigingen. Zelfs wanneer op recreatief terrein iets door de parochie wordt opgezet, is dit al voldoende reden om er bedenkingen tegen te maken; men wil vrij zijn van iedere priesterlijke beïnvloeding en zeker daar waar
de priester in een informele relatie tracht te treden met de parochianen. Wanneer de priester in onze dagen een eenzame figuur is geworden, dan geldt dit
zeker voor de priester in de stad. Deze situatie is niet overal dezelfde, maar zij
bezit zeker de trend naar de bovengenoemde verschijnselen.
Is deze verandering mogelijk te wijten aan de pluralistische waardebeleving,
) .

3) In 1957 verscheen hiervan bij Herder in Freiburg een Duitse vertaling onder de
titel: Die gesellschaf tliche Struktur der stádtischen Plarrei.
4) Fichter J. H., S.J., o.c. p. 197.
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welke men ondanks de mogelijke mobiliteit door de gehele grootstad en niet in
het minst in de nieuwe woonwijken kan waarnemen ? De mogelijkheid is niet
denkbeeldig, dat de immigranten van het platteland en de jeugdige personen
niet opgewassen zijn om een persoonlijke stellingname te kiezen temidden van
de veelheid van levensstijlen en godsdienstbelevingen. De gezins- en woonsituatie is in de grootstad niet altijd gunstig voor een positieve invloed van Kerk
en parochie. Bovendien is in de anonieme woonaggregaten de sociale controle
over het godsdienstig gedrag veelal verdwenen, zo zelfs, dat men nauwelijks
kan spreken van een negatieve deviatie op dit terrein. De talrijke en ingrijpende
sociale veranderingen welke in de grootstad hebben plaats gehad, zullen aan een
speciale studie onderworpen moeten worden om te kunnen vaststellen, inhoeverre deze een secularisatie-effect hebben op het leven van de parochianen. Het
is geen gemakkelijke opgave de hypothese waar te maken, dat het stedelijk katholicisme wel anders is, maar niet slechter dan vroeger. De grootste moeilijkheid bij deze opgave ligt in de keuze der wetenschappelijke criteria, waarnaar
men beoordeelt wat „beter" en „slechter" is. Het is niet voldoende de centrale
gegevens der katholieke observantie, welke in cijfers en tabellen kunnen worden
uitgedrukt, met elkaar te vergelijken.
2. De Kerk als machtsinstituut t.o.v. de grotere gemeenschap is een tweede
punt dat verdere uitwerking nodig heeft. Velen voelen zich in onze dagen in hun
vrijheid belemmerd door een ver doorgevoerde bureaucratisering en institutionalisering van de samenleving. Men heeft het idee, dat men bedreigd wordt,
dat alles wat boven de enkeling staat per se behoort tot de „autre cóté de la
barrière", waar men niet tegen opgewassen is. Wanneer men van de Kerk het
idee heeft, dat het een machtsinstituut is, ervaart men haar eerder als een pressie
dan wel als een bezorgde moeder. Men ervaart de Kerk dan als een technisch en
sociaal apparaat, dat misbruik maakt van zijn internationale organisatie en als
zodanig een macht in de samenleving vormt. De parochie is in deze opvatting
niet meer dan een vooruitgeschoven post om de verworven macht tot gelding te
brengen. De zielzorgers moeten de gelovigen eronder houden door hen hun
zondigheid voor te houden. Sommigen zien het machtsstreven van de Kerk
vooral gelegen in haar mensopvatting, n.l. in de kerkelijke leer dat de mens een
gevallen natuur heeft. Anderen daarentegen zien deze macht in de houding van
de Kerk op het terrein van de politiek, de vakbonden, het onderwijs, de pers,
de sociale structuren etc.... Een dergelijk verschraald begrip van de Kerk
maakt haar niet aantrekkelijk en ontneemt aan de parochie de kracht van ref erentiegemeenschap. De invloed die priesters en katholieke leken hebben op de
profane instituten is nog te weinig gereleveerd, als ook de wijze waarop en de
reden waarom katholieken zich aaneensluiten tot een zekere pressiegroep om
een doel te bereiken, dat slechts op het pre-godsdienstig terrein ligt. Wij bezitten nog te weinig systematische kennis van de omvang, waarin priesters en leken
binnen de parochie samenwerken voor sociale hervorming, werkzaam zijn in
politieke partijen en de zakenmoraal willen beïnvloeden.
De sociale onderzoeker zal steeds zorgvuldig onderscheid dienen te maken
tussen het zuiver godsdienstig gedrag en de meer profane gedragingen welke
ten doel hebben in de samenleving een pre-evangelisch klimaat te scheppen. Inzoverre het de Kerk gelukt de secularisatie te bestrij den, oefent zij een sterke
invloed uit op de samenleving en voor een doel dat duidelijk binnen haar competentie ligt.
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3. Sociale integratie tengevolge van een vrije religieuze keuze: Iedereen moet
vrij gelaten worden de waarheid te kiezen en deze te volgen. Niemand mag gedwongen worden het katholieke geloof te aanvaarden tegen zijn wil. Dit neemt
echter niet weg, dat de Kerk altijd en noodzakelijk zal leren, dat er maar één
objectieve ,religieuze waarheid is en dat de Kerk de door God ingestelde bewaakster hiervan is en dat alle andere kerkgenootschappen en sekten tot op zekere hoogte in dwaling zijn. Zou, voor wat de sociale integratie betreft, de eenheid beter bereikt worden op basis van algehele overeenstemming in doctrine en
praktijk, zoals dit binnen de katholieke Kerk gevonden wordt, of op basis van
de individuele vrijheid ieder voor zich de weg naar God te zoeken?
Antropologische studies over verschillende gemeenschappen en groepen neigen tot de conclusie, dat geïntegreerde sociale relaties gewoonlijk dan plaats
hebben, wanneer er een vrij grote overeenstemming bestaat in zake religieuze
en morele overtuigingen. De sociale integratiefactor van de godsdienst wordt
over het algemeen door de sociologen erkend. Toch is het zeer wel mogelijk,
dat sociale integratie en solidariteit meer steunen op „secular ideologies" dan
op de „common religious beliefs". J. H. Fichter s.j. wijst in deze op de verhouding van blanken en zwarte katholieken in de nationale parochies van de U.S.A.
De eersten zouden zich eerder associëren met protestanten dan met zwarte geloofsgenoten. In een synthetische studie over „the picture of the Catholic" wijst
Prof. Nowlan s.j. op eenzelfde gegeven. Hierin vermeldt hij, dat 4,5 % van de
leerlingen van een katholieke High School te New England weigerden de Eucharistie te ontvangen uit de handen van een zwarte priester; en 28 % van de
leerlingen van het St.-Louis College hadden de mening, dat een zwarte geloofsgenoot van nature inferieur is aan de blanke.
Alleen op die punten vormen de katholieken een eenheid, waar kwesties van
geloof en moraal de boventoon voeren, zoals b.v. in de vraagstukken betreffenkunstmatige geboortebeperking, echtscheiding, euthanasie, sterilisatie, aborde
tus etc. De uniformiteit in denken en handelen alsmede de solidariteit als basis
voor de sociale integratie nemen af, zodra het kwesties betreft waarin geloof en
zeden minder duidelijk meespreken, zoals b.v. bij de filmkeuring, het gemengde
huwelijk e.d. het geval is s) . Zeer illustratief is een gedeelte uit de studie van
Emile Pin s.j . over de parochie van Saint Pothin te Lyon. Aan andersdenkenden
werd hun oordeel gevraagd over de katholieken. In volgorde van frequentie
werden de volgende oordelen uitgesproken: 1. Ne sont pas meilleurs; 2. agissent
contre les autres; 3. ne sont pas f idèles à 1'Evangile; 4. sont sectaires, étroits;
5. sont lies á une politique; 6. sont suf f isants, pharisiens; 7. se critiquent les
uns les autres; 8. sont divisés; 9. voient surtout le mal; 10. sont rétrogrades; 11.
ont un horizon rétréci; 12. font bande à part; 13. se désinteréssent de la politique; 14. sont puérils sans esprit de décision ") .
Over het algemeen zullen de traditionele religieuze waarden een grotere integratiekracht bezitten dan de profane waarden der plaatselijke gemeenschappen.
Wanneer dit niet meer het geval is, is het secularisatieproces reeds ingezet. Na
wetenschappelijk onderzoek op dit terrein kan men pas exact de functie der
beide waardensferen zuiver bepalen t.o.v. de sociale integratie.
4. De sociale kracht uitgaande van de sacramenten en de liturgie: De wer.5
6

) Cfr. E. H. Nowland in Lumen Vitae, Vol. XII, 1957 no. 2, p. 284-295.
) Pin, E., S.J., o.c. p. 288-289.
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king van de goddelijke genade in de sacramenten brengt een sociale eenheid tot
stand in de ontologische orde. Het doopsel leidt de gelovige binnen in het
Mystiek Lichaam, de Eucharistie, het sacrament van de liefde, verenigt hem innig met God en met zijn medemensen. Voorzover de liturgie ,een sociale participatie van de gelovigen tot stand brengt bij de eredienst en in het gemeenschappelijk gebed, gaat er een éénmakende kracht vanuit. De sociale uitwerking van
sacramenten en liturgie is van vele zijden bediscussieerd. De genade van God
verenigt de gelovigen op een geestelijk plan en dit moet hen brengen tot meer
en betere sociale verhoudingen. Deze leer is gepredikt als een dwingend motief
voor de verbetering der sociale betrekkingen tussen katholieken. Maar de sociologie houdt zich bezig met een lager niveau, haar taak is het het profane
en meetbare terrein te doorvorsen. De katholieke socioloog neemt aan, dat het
uiterlijke sociale gedrag, dat hij observeert, wel door de sacramentele genade en
door de liturgie beïnvloed kan worden, maar hij zal onmiddellijk moeten toegeven, dat hij de uitwerking van de genade niet kan meten. In de concrete situatie staat de socioloog hier vaak voor een lastige taak. Wanneer hij constateert, dat in een parochie een scherpe scheidingslijn loopt tussen rijk en arm,
tussen blank en zwart, tussen geschoolden en ongeschoolden etc. vraagt hij zich
terecht af, waar de sociale en naar buiten zichtbare werking van de sacramenten
en de liturgie blijft. De socioloog verwacht geen wonderen en hij maakt steeds
zorgvuldig onderscheid tussen datgene wat de facto is en wat zou moeten zijn,
maar hij schenkt toch wel aandacht aan de wijsheid van het Schriftwoord: „aan
de vruchten zal men hen kennen'. Hoewel de godsdienstige leer en de beleving
van de geloofswaarheden sociale gevolgen kunnen hebben, is het niet altijd
zeker, dat deze ook uiterlijk blijken in het sociale gedrag der parochianen.
5. Motivering van het godsdienstig gedrag: De analyse van de motiveringen
is wel een van de meest moeilijke terreinen, waarop de sociale psycholoog en de
socioloog zich kunnen begeven. Met moeite hebben enkele Amerikaanse sociologen getracht de motiveringen te achterhalen van personen die tot een kleine
groep behoren. De meeste van hun methoden zullen echter moeilijk toepasbaar
zijn op de parochie. Het best bruikbaar zijn misschien nog wel de opinie-onderzoeken, waarbij de onderzoeker dan wel rekening dient te houden met het feit,
dat de meeste gelovigen zich beter katholiek zullen voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. Hetzelfde gedrag van twee parochianen kan uit heel andere bewuste of onbewuste motieven voortkomen. De wortels der motiveringen in het
menselijk handelen zijn multiplex en dooreenlopend. J. H. Fichter s.j. merkt
hierover op: „People attend Mass, receive the sacraments, and participate in
parochial activities for many and mixed reasons. They may have built up a habit
pattern more out of imitation than out of conviction. The desire for social prestige may help or hinder their religious behaviour, depending upon the cultural
pressures of the community. Furthermore, their motives may vary from one time
to another, from one situation to another, and run the gamut from divin love to
conventional habit and even to personal gain' 7
Wanneer wij een hiërarchie van motiveringen zouden opstellen, staat ongetwijfeld de liefde tot God bovenaan. Wanneer de socioloog het uiterlijk godsdienstig gedrag van parochianen observeert, moet hij aannemen, dat dit gedrag
in een of andere vorm gemotiveerd wordt door de goddelijke liefde. Dit uit) .

7

) Fichter, J. H., S.J., o.c. p. 210.
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gangspunt is echter niet wetenschappelijk verifieerbaar, omdat juist de hoofd
factor onmeetbaar is. Het zal altijd zeer moeilijk blijven de motiveringen van
het godsdienstig gedrag te achterhalen. Op de eerste plaats, omdat de gelovige
zelf zich niet altijd bewust is van de onderscheiden motieven die hem tot een
-bepaald gedrag brengen. Bovendien beschikken wij nog over te weinig exacte
kennis aangaande de invloed van zuiver natuurlijke motiveringen op de „religious behaviour". Emile Pin s. j . heeft in zijn reeds eerder genoemde studie een
schuchtere poging gedaan iets meer te weten te komen over de motiveringen betreffende het bijwonen van de verplichte zondagsmis (p. 306-316).
De volgende vragen werden gesteld: Les chrétiens que vous connaissez viennent-ils -à la messe: a. avec le seul souci de faire leur devoir ? b. cherchent-ils
a s'unir au sacrifice du Christ ? c. aiment-ils à y retrouver leurs f rères ? comment?
Hoewel hier naar het motief gevraagd wordt van anderen, hebben ruim 42
van de ondervraagden geen antwoord gegeven, of wel te kennen gegeven, dat
deze vragen hen niet aanbelangden: „Je ne m'occupe pas de ce que font les
autres; on a déjà bien assez à s'occuper de soi, et la vie privée et religieuse du
prochain ne me regarde pas; c'est une affaire personnelle entre Dieu et eux"
(p. 306) . Hier wordt dus kennelijk door de ondervraagden zelf een limiet gesteld aan het onderzoek. Uit de gegevens van hen die wel antwoordden kwamen
een vijftal motieven naar voren. Door 53% werd het motief aangegeven van
de plicht. Zij beschouwen het mishoren op zondag als een strikt individuele
plicht, waartoe de gelovige gedwongen wordt op straffe van doodzonde. Door
19 % werd als motief gegeven : de wil zich te verenigen met het offer van
Christus. Door 15 % werd als dominerend motief aangegeven: het ontmoeten
van zijn medemensen. Voor een grotere groep was dit sociale motief aanwezig,
maar niet dominant of verbonden met het kerkgebouw en niet met het bijwonen
van de H. Mis. Een vierde groep van slechts 8% bracht als motief naar voren:
routine, gewoonte en pressie. Een kleine groep van 5 % gaf als motief: geestelijke steun en troost. Men zou hieruit niet mogen concluderen, dat personen die
dit motief niet noemen geen geestelijke steun ondervinden bij het mis-horen op

-

zondag. Bovendien is dit motief niet zo'n stabiele grootheid als b.v. gewoonte

en sleur. Het kan nu eens bij deze dan bij gene een dominant motief zijn.
De door Pin gevonden motiveringen zijn zeker van belang, maar het geheel
lijdt nog aan een zekere simplificatie. Met het stellen van genoemde eenvoudige
vragen is hij niet kunnen doordringen tot het ingewikkelde net, waarin tal van
religieuze, profane, affectieve en effectieve motiveringen bewust en onbewust
dooreenlopen. Bovendien is het mogelijk, dat het beeld van Pin niet aan de
realiteit beantwoordt, doordat aan de parochianen gevraagd werd, wat zij over
de motieven van anderen dachten. Er bestaat nu eenmaal de neiging om houding
en gedrag van anderen ongunstig te beoordelen 8).
6. Als zesde punt voor nader onderzoek binnen de parochie wordt door
Fichter aangegeven: De bestudering van de structurele hervorming van de
stadsparochie. Nu de Westerse samenleving een structuurhervorming doormaakt, waarin gebroken wordt met talrijke tradities, stelt zich inderdaad serieus
de vraag of de parochiestructuur nog steeds dezelfde moet blijven. Vooral in de
grote steden van Europa waar de parochies monsterachtige verhoudingen hebben
$) Eenzelfde onderzoek met nog meer twijfelachtig succes werd ondernomen in
Duitsland door G. Wurzbacher en R. Pflaum: Das Dorƒ im Spannungsfeld industrieller
Entwiklung, Stuttgart, 1954.
47

770

NAAR EEN SOCIOLOGIE VAN DE PAROCHIE

aangenomen van 60.000 of meer parochianen, kan men zich afvragen of hier
de parochie in haar huidige vorm nog wel het juiste instituut is voor de gewone
zielzorg. Het is niet alleen de urbanisatie waardoor de grote parochies zijn uitgegroeid tot opeengehoopte massa's mensen zonder gemeenschapsbinding, maar
ook de daarmee samenhangende industrialisatie, die de sociale rollen in de samenleving heeft gewijzigd. Wel zal de sociale onderzoeker hier voorzichtigheid
dienen te betrachten. De huidige parochie-structuur is immers verordend door
het Concilie van Trente en officieel vastgelegd in de kerkelijke wetgeving. Bovendien kan deze structuur niet veranderd worden, tenzij door het hoogste kerkelijk gezag. Wij weten, dat de grote stadsparochies slechts bestaan uit secundaire sociale systemen, waardoor de Kerk aan invloed heeft verloren. Heeft de
Kerk er schuld aan, dat de sociale leefgemeenschap is veranderd in een georganiseerde maatschappij buiten en binnen de godsdienstige groepen? Een moeilijk
te beantwoorden vraag ! Fichter schrijft deze verandering toe aan een langdurige
en wederzijdse beïnvloeding van sociale relaties, structuren en patterns of behaviour: „The large parish in the big city is now a complex, secondary, associational structure. This is not necessarily the fault of the Church, or the fault of
the people or the priests; it may not necessarily be a „fault" at all. The social
relation and structure of a parish cannot exist completely apart, and different,
from the social relations and structure of a society within which it exists. The
changing customs, patterns of behaviour, even the mores, of the one affect those
of the other" 9).
Wanneer het in de historie ontwikkelde zielzorgapparaat van de Kerk zo
scheef gegroeid zou zijn, dat het remmend werkt op de verspreiding van het
evangelie, is de situatie wel zeer droevig. Het zou gelijk staan met het feit, dat
de Kerk haar taak verloochent. Het menselijk organisatorisch element in de
Kerk zou in de loop der jaren het goddelijk doctrinair karakter hebben verstikt ? Het zou wel van al te groot pessimisme getuigen dit te menen. De kwestie
voor de socioloog is geen andere dan deze: in dienst van de Kerk te onderzoeken, of het misschien wenselijk is, dat in de samenleving van nu, welke uniek is
in de geschiedenis der wereld, misschien ook een unieke structuur van religieuze
instituten wordt vereist. De gevonden resultaten zal de Kerk kunnen gebruiken
om wenselijke veranderingen aan te brengen.
Zowel in Amerika als in Europa worden hier en daar experimenten gedaan met
kleinere groepen, die zich op basis van vrijwilligheid verenigen rond een kleine
kapel. Uit de Amerikaanse experimenten blijkt, dat de status die men in de
samenleving heeft verworven hierbij een grote rol speelt. Er zijn onderzoekers
die alle heil verwachten van kleine of zeer kleine parochies, waarin personale
face-to-face relaties kunnen bestaan tussen de parochianen. Deze relatie wordt
dan als conditie gesteld voor de beleving van het Christendom. Een dergelijke
conclusie trekt de sociaal-psychologische onderzoeker I. Rosier Ord.Carm. uit
zijn Europese bevindingen. In de gesprekken die hij had met priesters in Rome
brengt hij het volgende naar voren: „Het voornaamste gebod van het Christendom is de caritas. De liefde tot God en de liefde tot de mensen .... Maar het
lijkt mij, dat de caritas een fictie is, wanneer wij niet binnen de universele openheid kleine gemeenschappen hebben, waarin de caritas ook „ervaren" wordt.
Men zou er in kunnen slagen in hun eigen huizen een groep rondom zich te
9)

Fichter, J. H. S.J., o.c. p. 240.
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verzamelen. In de kleine gemeenschappen die daardoor ontstaan zou het leven
en de persoon van Christus een levende realiteit kunnen worden .... De bijeenkomsten zouden kunnen worden gehouden op de meest geschikte plaats en
zouden bestemd moeten zijn voor alle sociale klassen van een bepaalde wijk" 10) .
Het zal wel noodzakelijk zijn terug te keren tot een parochie-indeling, die
ook sociologisch verantwoord is. De parochie zal dan niet meer dan vier à vijf
duizend parochianen mogen omvatten. De zeer kleine parochies als caritasgemreenschappen zijn waarschijnlijk voor onze tijd wel niet dé oplossing. De
mensen die dit voorstaan, menen de verhoudingen van de oude Kerk weer te
moeten binnen halen. De christelijke romantiek uit de eerste tijden moeten wij
echter niet trachten over te planten naar onze tijd. Omdat de structuren in de
oude Kerk meestal op een agrarische en diaspora-samenleving gebaseerd waren,
zijn deze moeilijk in te planten in de grootstad welke snel van bevolking wisselt.
Ook worden er pogingen aangewend om de juridisch-organisatorische parochiestructuur, die zich alleen richt tot hen . die hun religieuze plichten vervullen, te
doorbreken met de „paroisse missionnaire" 11 ) . Hierdoor wordt de parochie omgevormd tot een apostolische, missionerende gemeenschap. Men wil op systematische wijze en met wel overwogen planning, vooral door inschakeling van
leken, de zielzorg richten op hen die buiten het parochie-milieu leven. Langs
deze weg hoopt men een interne hervorming in de parochie teweeg te brengen,
doordat zij op deze wijze haar geslotenheid doorbreekt.
Verder wordt er zowel door sociale onderzoekers als door zielzorgers een
lans gebroken voor categoriale zielzorg i.p.v. de territoriale. In zijn studie over
de parochie-structuur heeft Kuiters o.e.s.a. niet veel goede woorden over voor
territoriale parochies 12 ). Na lezing van de meer objectieve en wetenschappelijke studies van Fichter en Pin lijkt ons het absolute karakter van Kuiters' stellingen onhoudbaar. Zelfs in Saint Pothin te Lyon, waar weinig aanleg tot natuurlijke samenhang aanwezig was, is het mogelijk gebleken vanuit de vernieuwing van liturgie en predikatie een gemeenschap te doen ontstaan, allereerst op geestelijke grondslag, maar met zijn repercussies op de burgerlijke samenleving. Niet dat de parochianen van Saint-Pothin zich als een grote familie
zijn gaan voelen, maar de gemeenschapsbanden zijn juist door het versterken
van de bovennatuurlijke gemeenschapszin gegroeid. Wel zijn onze stadsparochies op drift geraakt; migratie, verhuizing, pendel etc. veroorzaken een voortdurend fluctuerende parochie-samenstelling, ook zijn de buiten-parochiële invloeden vergroot; dit neemt echter niet weg, dat nog steeds iedereen terugkeert
naar zijn woning. Daarom zal er ook altijd ergens een mogelijkheid blijven bestaan voor territoriale en parochiële zielzorg, welke zeker goed kan worden aangevuld door categoriale zielzorgvormen welke steunen op de standsorganisaties
in de parochie.
7. Een laatste punt dat 'bijzondere aandacht verdient, is een kwestie van methodologische aard betreffende de waarden, welke bij het parochie-onderzoek
een grote rol spelen. De sociale onderzoeker zal het normatieve en ideale ge10) Rosier, I., O.Carm.,Op zoek naar Gods afwezigheid in Social Compass, Vol. 3,
no. 2 -3, p. 140-141.
11) Cfr. G. Michonneau, Paroisse communauté missionnaire, Ed. du Cerf, Paris,
1945.
12) Kuiters, R., O.E.S.A., Onze parochiestructuur een belemmering voor de zielzorg
in Ter Elfder Ure, 1951, no. 1.
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dragspatroon, dat door de Kerk wordt voorgehouden, dienen te toetsen aan het
concrete gedrag der gelovigen. De centrale functie van de parochie als sociaalreligieus systeem wordt uiterlijk gedemonstreerd in de godsdienstige observantie
van de gelovigen. Deze elementaire constatering heeft echter geen zin, wanneer
men niet zou weten wat de religieuze functies van een parochie bedoelen te zijn.
De wetenschappelijke bestudering van de parochie-functies is nodig om een
vergelijking mogelijk te maken tussen datgene wat is en wat behoort te zijn.
Hier stelt zich de kwestie van de normen die de onderzoeker zal moeten aanleggen. Bij de bestudering van het actuele gedrag der parochianen neemt de
sociale onderzoeker niet op de eerste plaats kennis van de bovennatuurlijke
ideologie der Kerk. De „ideal patterns" der Kerk zijn vastgelegd en uitgewerkt
in de kerkelijke doctrines, en deze zal hij afzonderlijk dienen te bestuderen. De
„behaviour patterns'' van de parochianen daarentegen kunnen alleen bestudeerd
worden via de vrije en methodische observantie.
Uit deboven omschreven punten moge blijken, dat de sociale wetenschappen
en met name de sociologie een belangrijke bijdrage kunnen leveren voor een
beter inzicht in de parochie, haar structuur, invloed en functies.
De sociologische studie van de parochie is een vitale onderneming welke van
belang is voor de Kerk zelf en voor de samenleving waarin zij staat. Deze conclusie komt voort uit de premissen, dat kennis van de objectieve feiten wezenlijk
is voor een juiste en doelmatige functionering van iedere sociale groep. Wanneer deze kennis kan worden verworven en geanaliseerd door middel van sociologische technieken heeft de Kerk hierin een machtig instrument ter beschikking
voor haar innerlijke en uiterlijke vooruitgang. De planning van nieuwe experimenten, van nieuwe vormen, van grotere vooruitgang, kan niet ontworpen worden zonder voldoende voorafgaande kennis van de huidige stand van zaken. Het
feit, dat de H. Geest de Kerk steeds bijstaat en dat de sacramenten bovennatuurlijke genade schenken, vormt geen garantie voor een gestadige en rechtlijnige sociale en geestelijke vooruitgang. Religieuze instituten zijn ook menselijke
instituten en daardoor onderworpen aan de op-en-neer-gang, welke veroorzaakt
wordt door menselijk handelen en sociale pressie. Het is de Voorzienigheid zelf
die ons aanzet om alle menselijke hulpmiddelen te gebruiken in dienst van
zielzorg en parochie. Ook in de zielzorg dienen wij eerst te gaan berekenen,
voordat wij de toren gaan bouwen of voordat wij het leger van de vij and tegemoet trekken, die misschien met veel grotere macht op ons afkomt dan wij vermoeden. Wie niet eerst berekent en onderzoekt, loopt het gevaar niet te kunnen
afbouwen of te verliezen. God verwacht van ons, dat wij' onze geest, onze talenten, kennis en kundigheden gebruiken bij het formuleren van plannen en bij
de toepassingen. Zo is ook iedere sociologische studie van de parochie een instrument in de handen van ijverige priesters en leken voor een beter begrip en
werking van de parochie.

Georges Rouault
Christen en kunstenaar

G. CHABOT

„Dans le rang, hélas, je ne garde pas l'alignement".

ET van geest doortrokken werk van Georges Rouault is als-het-ware de
tegenvoeter der scheppingen van de heden ten dage zo talrijke „virtuoses
au coeur mort". Misschien kan deze kunstenaar nog het best van al begrepen
worden in het land waar het expressionisme eenmaal hoogtij heeft gevierd. Hij
had er het voorgevoel van toen hij schreef: Jai souvent eu 1'impression qu'au
pays de Bosch, de Brueghel, de Rubens et pas loin de Rembrandt, on pourrait
me comprendre. Je demande une naturalisation nordique spirituelle".

H

L'apprenti
Georges Rouault is geboren in Belleville, een volkswijk van Parijs, op 27 mei
1871, tegen het einde van de „Commune" : hij kwam ter wereld in een kelder,
tijdens de beschieting van de stad. Later heeft hij verteld dat zijn grootvader
riep: „Niemand dood ?" en dat men hem antwoordde: „Neen, er is er zelfs een
bij gekomen !'' De vader van de kunstenaar was een Breton, een eenvoudige
werkman, „f inisseur" in de pianofabriek Pleyel. Hij was een zwijger, een ongelovige die veel bewondering koesterde voor Lamennais. Toen deze door Rome
veroordeeld werd, zond de vader uit wrevel de jonge Georges naar een protestantse school, waar hij slechts korte tijd bleef om dan naar de lekenschool over
te gaan.
Vanaf zijn prilste jaren tekende Rouault: Jai débuté 'a trois ans, voire 'a
quatre pattes remplissant le pavé rouge de syntheses enfantines 'a la craie'' . Op
zijn veertiende jaar ging hij als leerjongen bij een glazenier werken. De glasschildering, die toen op realistische figuratie aanstuurde, boezemde hem echter weinig belangstelling in, maar gelukkig mocht hij enkele middeleeuwse glasramen
helpen herstellen. Hij kwam onder de indruk van de grootse primitieve tekening
en van de prachtig doorschijnende rode en blauwe kleuren. Dit zou een grote
invloed uitoefenen op zijn kunst. Vele van zijn schilderijen zouden aan glasramen doen denken. Later bekende hij evenveel naar glasramen, oude wandtapijten en mozaïeken te hebben gekeken als naar schilderijen in de musea.
Weldra ging „1'apprenti", zoals hij zich zijn leven lang is blijven noemen, de
lessen van de „école des arts décoratif s" volgen. 's Zondags bezocht hij het
Louvre. Op zijn achttiende jaar ging hij in de leer bij de schilder Gustave Moreau, wiens meest geliefde leerling hij vijf jaar lang is geweest. Op het atelier
aldaar ontmoette hij Evenepoel, Matisse, Marquet en ook Lehmann, een Elzasser
die zijn intieme vriend werd. Bij Moreau, in wiens huis hij vaak de avond doorbracht, vond hij een vaderlijke steun en steeds is hij de lof van zijn meester
blijven verkondigen. „Moreau était moins un professeur qu'un bienfaisant émule,
un animateur sensible. Il fut un accoucheur de talents". De grote leraar geloofde
in God, zonder tot een bepaalde godsdienst te behoren; zijn spiritualistische
opvattingen zal hij zijn leerling wel meegedeeld hebben.
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Na de dood van Moreau in 1898 maakte Rouault moeilijke tijden door. Zijn
familie was naar Algerië getrokken en hij kwam, ziek en arm, brutaal tegenover
het harde leven te staan. „Mon école fut misère". Toen voltrok zich een grote
kentering in zijn kunst en ontdekte hij zijn eigen stijl.
Rouault was zowat twintig jaar oud toen hij voor het eerst ter heilige tafel
naderde. Rond 1900 knoopte hij vriendschapsbanden aan met de katholieke
schrijver Joris Karl Huysmans, de auteur van La Cathédrale en Sainte Lydwine
de Schiedam. Met hem en enkele anderen zou in de benedictijnerabdij van
Ligugé bij Poitiers een groep gevormd worden die belangloos en in stilte de
kunst zou beoefenen. Rouault verbleef er zes maanden. Hij woonde in bij boeren uit de omtrek en ging iedere dag naar de abdij. Later heeft hij verteld: „A
Ligugé nous essayions de jeter les bases d'un travail désintéressé. Huysmans
voulait réunir des types qui auraient renoncé aux calembredaines de Paris. I1
voulait faire cela avec moi, Forain et quelques autres. Tout cela n'a . rien donné.
Nous avons été arrêtés par la loi d'expulsion de 1901. Le couvent dut partir en
Belgique. I1 nous fallut revenir à Paris, dans le cloaque. Les pauvres soeurs, je
les ai vues à la gare Saint Lazare partir avec des cages d'oiseaux".
Rouault las La Femme pauvre van de katholieke pamfletschrijver Léon Bloy
en was enthousiast. Hij zocht „le mendiant ingrat", „1'aboyeur" op, maar Bloy,
die zijn vriend werd, heeft zijn streven als schilder nooit begrepen. Bij Bloy
heeft onze artist de katholieke filosoof Jacques Maritain en zijn vrouw Raïssa
ontmoet. Te Versailles werden ze buren en hij bezocht hen dagelijks. In Les
grandes amitiés heeft Raïssa Maritain het wedervaren van Rouault met Bloy
prachtig beschreven. In 1911 knoopte de kunstenaar vriendschapsbanden aan
met de fiere Franse schrijver André Suarés en hun drukke briefwisseling tot in
1948 is onlangs door de Nouvelle Revue Française uitgegeven.
In 1908 trad de jonge meester in het huwelijk. Mevrouw Marthe Rouault, de
zuster van de Franse schilder Le Sidaner, was een vurige gelovige, die altijd een
blind vertrouwen in de Voorzienigheid bleef stellen. Zij stond haar man flink
bij en heeft jarenlang pianolessen gegeven om het gezin recht te houden, want
er kwamen vier kinderen en er was nood. Gelukkig werd Rouault conservator
benoemd van een pas gesticht Moreau-museum in de rue La Rochefoucauld.
Zijn jaarwedde bedroeg .... twee duizend vier honderd frank per jaar.
In 1910 kwam hij door bemiddeling van de kunstcriticus Gustave Coquiot in
contact met de wereldberoemde kunsthandelaar Ambroise Vollard. In 1913
kocht deze het gehele atelier, circa zeshonderd werken,. waaronder vele die nog
afgewerkt moesten worden: Jout ou rien". Later stelde Vollard hem drie kamers
in zijn hotel van de rue Martignac ter beschikking als atelier, om beter toezicht
te kunnen houden over zijn beschermeling. Hij had niet alleen de schilderijen
gekocht, maar ook de schilder; de schilderijen bewaarde hij gewoon in de kelder. Rouault, die vroeger zo spontaan had geschilderd, werd een onverbeterlijke
„retoucheur", nooit voldaan over zijn werk, aarzelend alvorens een schilderij te
ondertekenen; Vollard wilde haast maken en legde hem allerlei bijwerk, boekillustraties en dies meer, op: „Il cut fallu trois siècles pour mener à bien les
ouvrages et peintures diverses dont il voulait charger le pèlerin sans souci de nos
limites terrestres". Toen Vollard in 1939 tengevolge van een auto-ongeval om
het leven kwam, eiste Rouault zijn niet afgewerkte en niet ondertekende werken
terug van de erfgenamen. Het proces baarde veel opzien. De ene advocaat noemde de meester „un génie paresseux'', terwijl de andere schermde met een brief
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waarin Vollard zelf Rouault als „bourreau de travail" had bestempeld. De schilder kreeg voldoening, maar om zijn belangeloosheid te demonstreren liet hij de
meeste van de teruggekregen werken in de ovens van een fabriek verbranden.
Nu brak voor Rouault een gelukkiger tijd aan. Zijn werk vond meer en meer
waardering. Zijn dochter Isabelle, die er een ogenblik aan gedacht had in het
klooster te treden, bleef bij hem en - stond hem flink ter zijde, ook in materiële
zaken waarin hij vreselijk onhandig was. Hij kon zich in zijn atelier opsluiten
en rustig werken. Of hij kon ongestoordnaar Italië en weldra naar Vlaanderen
en Nederland reizen om er de werken van zijn steeds boven allen geliefde Rembrandt te zien. Op aanvraag van kanunnik Devemy en E. P. Couturier maakte
hij in die tijd vijf prachtige ontwerpen voor glasramen voor het kleine kerkje
op het plateau d'Assy. In 1949 bezorgde hij aan de abdij van Ligugé de eerste
ontwerpen voor emailwerken die van toen af daar vervaardigd werden. In 1951,
toen hij tachtig jaar oud was geworden, werd door het „Centre des intellectuels
catholiques" te Parijs, in het Théátre de Chaillot, een grootse huldemanifestatie
te zijner ere ingericht. Rouault stierf in de morgen van 13 februari 1958, in zijn
woning te Parijs. De Franse Staat zorgde voor een nationale begrafenis, abbé
Morel die lang de vriend van de afgestorvene was, sprak de lijkrede uit.
-

Une confession ardente et brève
In het begin van zijn loopbaan heeft Rouault, onder de invloed van Moreau
en in academische trant, bijna uitsluitend godsdienstige thema's behandeld:
Jesus onder de schriftgeleerden, Christus beweend door de Heilige Vrouwen,

enz. Toen hij, arm en alleen, voor de onverbiddelijke noodzakelijkheden van
het leven kwam te staan, kwam er een radicale kentering. Hij wou zijn kunst
met de dagelijkse werkelijkheid verbinden en wierp zich in een niets ontziend
plastisch lyrisme. Onderwerpen en voorstellingen werden beide revolutionair.
Hij schilderde en etste, zelfs in het Miserere waarover verder sprake zal zijn,
gelovigen zonder liefde en burgers zonder deugd. Toen was hij een „ziener",
die achter de façade van een burgerlijke respectabiliteit de ellende ontdekte van
de slachtoffers ervan, de vernederden en de vertrapten en tegelijkertijd de holle
eigenwaan van zovele burgers die niet eens beseffen hoe belachelijk zij zijn.
Het werk ontwikkelde zich verder rond een beperkt aantal thema's: prostituées,
rechters, clowns. Als een Jack the Ripper in de schilderkunst stelde hij de diepst
gevallen prostituées voor: „les pauvresses de la volupté", zoals Suarès ze noemde. Rechters werden figuren als uit een poppenspel achter de toog van het
gerecht. Zij schijnen van Pilatus af te stammen en doen denken aan "1'injustice
de la justice humaine" . Talrijk werden de voorstellingen van clowns, van de
mens-clown, waarin de potsierlijke en toch heerlijke mens wordt voorgesteld
met zijn diepten van melancholie, haat, nijd, smart en liefde. Het was voor
Rouault een algemeen menselijk gegeven, een „porte-expressions''. J'ai vu
clairement que le pitre c'était moi, c'était vous, presque nous tous. Cet habit
pailleté, c'est la vie qui nous le donne; nous sommes tous des pitres, plus ou
moins". Ook zich zelf heeft hij meermalen als clown afgebeeld. Zijn jeugdig
werk heeft hij als volgt samengevat: Un cri dans la nuit. Un sanglot raté. Un
rire qui s'étrangle. Eens heeft hij gezegd: „route man oeuvre est religieuse pour
qui sait voir" . Dus ook de afschuwelijke, hoogmoedige „Bourgeois", de godvergeten „Deernen" en de gevaarlijke „Rechters". Wie de kunstenaar gekend
heeft, weet dat in de toen nog jonge christen, in deze Don Quichotte, een aan-
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geboren en geweldige gevoeligheid voor het kwaad zat. Zijn christelijk ideaal
van rechtschapenheid en liefde botste ruw op het boze dat hij in de werkelijkheid ontdekte en dan protesteerde hij, ging geweldig te keer, spuwde zijn verontwaardiging in zijn werken uit. Nooit echter heeft hij willen moraliseren,
prediken of recht spreken; in zijn werken heeft hij zijn eigen wedervaren opgebiecht: „Mon oeuvre est une confession ardente et brève".
In die tijd, toen de grimmige Rouault schreef: „tragique est la lumière",
wortelde zijn werk in een vaak pijnlijke en ruwe werkelijkheid, maar het bloeide
open in een legendarische sfeer. Burgers, clowns, rechters en deernen werden
overgeheveld naar een hoger visionair plan, verschenen gecostumeerd, verlicht,
geschminkt als in een soort grand guignol. Instinctmatig, zijn dichterlijke natuur
volgend, heeft hij steeds de dagelijkse verschijningen in zijn kunstenaarsdroom
getransponeerd.
Miserere
Rouault was niet alleen een schilder maar ook een etser. Vollard, zijn manager, was een groot liefhebber van luxe-boeken en gaf zelf talrijke prachtuitgaven
uit die hij door de beste artisten van de tijd liet illustreren. In 1914-1918 had
Rouault een serie tekeningen met Oostindische inkt gemaakt. Hij nam zich voor
ze in gravuren om te zetten en aanvaardde de door Vollard geschreven Réincarnations du Père Ubu te illustreren op voorwaarde dat hij dan ook zijn eigen
Miserere zou mogen graveren. Hij ontwierp twee monumentale boekdelen, even
groot als oude antifonaria. Elk deel zou vijftig platen bevatten, maar zover is
het nooit gekomen. Het ene deel zou Miserere betiteld worden, het andere
Guerre. Suarès zou de teksten schrijven, maar dit gebeurde niet. Ten slotte werd
Miserere, dat acht en vijftig reusachtige platen bevat, in een enkele portefeuille
met de ondertitel „Guerre" pas in 1948 uitgegeven. Men vindt er de Rouault
van 1914-1918 in terug en in dit werk is heel zijn vroegere kunst als het ware
samengevat.
Nooit heeft Rouault het farizaïsme, de hoogmoed, de huichelarij en de wreedheid met meer felheid aan de kaak gesteld dan in dit werk 1 ) . Er is in dit nachtzwart en heroïsch epos een zo gevat, zo geweldig, zo opstandig, zo wrekend
accent in de aanval op moord en laagheid, dat het de toeschouwer bij de keel
grijpt. Hier hebben wij het visionaire realisme. In 1949 schreef de Nieuwe
Rotterdamse Courant: „Zal deze cyclus van de twintigste eeuw niet blijken te
zijn wat Goya's Rampspoeden van de oorlog is voor de vorige? Ook dit werk
van de Fransman vindt zijn oorsprong in de ellende en wreedheid van de oorlog
maar, zoals altijd, veralgemeent Rouault ook dit keer zijn thema. Zijn visionaire
verbeeldingen omspannen met hun krachtige realistische ondertoon het hele
menselijk leven en de tragische mens in de tragedie Gods. De striemende aanklacht is die van een Savonarola. Het introducerend akkoord „Erbarm u onzer"
huivert steeds door de navrante boetezang: zie, zo is de mens ! Er is de hunkering en er is de hekelende spot. Blad na blad is groots, maakt met zijn eenvoud
de directheid van werking telkens weer het oog tot zijn gevangene. Wat in de
kunstenaar leeft vindt in deze cyclus zijn volmaakte visionaire expressie" . Striemend zijn eveneens de enkele lapidaire woorden die Rouault aan de platen heeft
toegevoegd : „Qui ne se grimme pas ?'', „Demain fera beau, disait le nauf ragé",
1)

Cfr. B. Dorival, Rouaults „Miserere" in Streven, april 1958, pp. 635-644.
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„Dame du haut quartier croit avoir pris place réservée pour le cie!", Jout fut
détruit, méme les ruines".
Couleur est ma fée
Stellig is het werk van de meester diep menselijk met een sterke uitdrukkingskracht, maar het is vooral plastisch en van uit deze gezichtshoek moet het bekeken worden. „Peinture d' abord", zei Rouault. De schilderwijze van zijn eerste
godsdienstige taferelen was nog vrij onpersoonlijk, schools, academisch. Daarna
is er een geweldige kentering gekomen. „Vers la trentième année j' ai eu un coup
de gráce ou un coup de folie suivant l'angle ou l'on se place. La face du monde
a changé pour moi si ce n'est pas trop prétentieux de s'exprimer ainsi. J'ai revu
tout ce que je voyais auparavant, mais dans une autre forme et harmonie" . Hij
keek naar Daumier, die wel is waar meer anekdotisch bleef dan hij, ook naar
Forain, en zag hoe een explosieve uitdrukking met enkele trekken en vlekken
kan verkregen worden. Het was alsof een grote golf hem naar de open zee
dreef. De doeken uit die tijd met hun dooreenschokkende vlekken lijken uitbarstingen, hebben een vulkanisch uitzicht. De indruk is, die van een bliksemsnelle
improvisatie. Met een ruk wordt de triomfantelijke trek bruusk door het plekken-gewemel gehaald. Het instinct behoudt zijn rol. Het hoofdkenmerk van het
stormachtige werk uit die tijd, dat een aanval op het observatieveld van de toeschouwer waagt, is mateloze vurigheid: „Violence a sa beauté".
Later is Rouault zich weer het glasschilderes gaan herinneren. Zijn vorm
wordt vaster, meer architectonisch. Met een vreselijke zwarte lijn omringt hij
dan de vormen als met lood. Deze zwarte lijn, die de schaduwen vervangt, moet
de kleuren doen schitteren.
„Couleur est ma fée' . Lang was de kleur van Rouault donker. „Je voudrais
peindre plus clair". Zijn palet werd met de tijd niet helderder, maar kleurvoller.
Zijn kleur werd van een ongeëvenaarde zware pracht, niet een bloemenpracht
maar de pracht van de materie door het vuur gelouterd. Zij doet denken aan
gebrandschilderd glas of émail, ook aan keramiek. Dit koloriet heeft niets meer
uit te staan met de natuur, is ogenmuziek. Het licht valt niet op de vormen,
schijnt eerder van achter het doek te komen en door de kleuren heen op te dagen, zoals in de glasramen. In de vroegere stadia waren enkele grote kleurpartij en hem genoeg. „Il suf f it de quelques couleurs pour faire une oeuvre relevée.
La palette la plus variée et la plus riche n'est pas toujours la plus éloquente mais
la plus sobre parfois y atteint". Later is hij op deze opvatting soms teruggekomen en heeft hij zijn kleurvlakken met allerlei tonaliteiten geïriseerd. Ten slotte
heeft hij aan de kleur haar maximum kracht en macht en klank gegeven. Naarmate de jaren vorderden improviseerde Rouault minder, werd hij zelfs een
onverbeterlijke „retoucheur" en herschilderde zijn doeken zo vaak dat de verflaag als een bas-reliëf werd. Zelfs de lijst besprenkelde hij met kleurvlekken, of
hij trok een kleurlijst binnen de eigenlijke lijst. Een schilderij was voor hem een
„objet d'art".
A genoux et en silence
Het leven van Rouault is in latere j aren milder geworden en zijn kunst werd
minder opstandig. Er waren minder duisternissen, minder tragische clowns terwijl streng-edele vrouwengestalten de deernen kwamen verdringen. Zelfs deden
bloemen hun intrede in het werk, weliswaar „fleurs de convention'' zoals hij ze
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noemde. De barmhartigheid kwam de toorn vervangen. De schilderijen werden
meer uitgesproken godsdienstig. Zonder ooit met de stoet der „specialisten" van
de godsdienstige schilderkunst te zijn voorbijgetrokken, zonder ooit aan de kerkschildering te hebben gedacht, heeft Rouault diep christelijke taferelen ondertekend. Toen een journalist hem eens vroeg: ,,ne serait-il pas souhaitable de voir
l' art moderne entrer dans l' Eglise ? Notre temps ne devait-il pas offrir à son tour
à Dieu ce qu'il estime de plus présieux et qui véritablement l'exprime luimeme ?" antwoordde hij : „Oui, à genoux et en silence mais combien de gens
comprennent la peinture ? Combien peu. Pour offrir à Dieu ce que l'artiste
estime de plus précieux, il faudrait qu'il en ait la faculté et aussi qu'un certain
art, en telle directive, ne fut pas, oserais-je dire, une langue étrangère pour tant
de nos contemporains, cultivés ou non".
Hemelscènes, engelen met prachtige vleugelen, of nimbussen heeft hij nooit
geschilderd. Steeds zocht hij het belangrijkste. Christus en de liefde, dus Christus op het kruis, Christus bespot, Christus en de kinderen, Christus en de mensen, en la Sainte Face sur le suaire de tendre 11n. Vooral deze laatste voorstellingen, zo talrijk en dikwijls omgeven met een soort geschilderd kader dat aan
mozaïek doet denken, zijn treffend. Het gelaat, de blik, de doorborende f ascinerende blik van de Heiland, de vriend, het slachtoffer en tevens de rechter,
zijn onvergetelijk.
Rouault was de mening toegedaan dat het godsdienstig onderwerp van veel
minder belang is dan de godsdienstige bezieling. Zo is hij, dank zij zijn dichterlijk temperament enigszins tot een nieuw genre gekomen. Misschien is het in
zijn schilderijen met niet gecatalogiseerde godsdienstige onderwerpen dat hij het
oorspronkelijkst was: een schutsengel die staat te praten met scholieren, of
Christus die op bezoek komt bij arme foorkramers op het plein. In Stella V es pertina staat Christus midden in de stille nacht bij de wieg van een pasgeboren
kind. Daar is nog het vermaarde Christus in de fabriekswy**k (thans in Amerika) : een dorre, verlaten wereld van steen en staal in de maneschijn met een in
de eenzaamheid zwervende kleine groep, bestaande uit Christus en een paar
verdwaalde kinderen.
Niet minder treffend is de in de latere j aren ontstane reeks der Paysages
sacrés. Het zijn landschappen met godsdienstige inslag. Raadselachtige, onduidelijke en poëtische bijbellandschappen met bloedzonnen die in blauw-groene
hemelen wegzinken, en in het landschap bewegen langzaam enkele figuren,
figuren zonder nimbus, figuren die elkander iets schijnen toe te fluisteren.
Christus en de mensen ! Het poëtisch vermogen van Rouault schiep zulke suggestieve vrome sferen, meer dan nauwgezette weergaven: Jai toujours préf éré ce
qui se suppose et ne se voit pas avec rigueur à un réel trog précis d'analyse
matérielle" .
Wat hij zelf in Rembrandt bewonderde, hebben wij aan Rouault te danken:
een hernieuwde aanwezigheid Gods in de schilderkunst.
En passant en Dieu tout est transfiguré
Georges Rouault was een fascinerende verschijning, een „man" in de volle
zin van het woord. Hij was een kunstenaar in merg en been, niet alleen wanneer
hij schilderde of etste, maar ook wanneer hij sprak met zulke treffende, gelukkige en onverwachte woordvondsten. Hij was het eveneens in zijn gedichten en
in zijn talloze, eigenaardige en kleurvolle brieven met een overvloed van door-
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halingen en verbeteringen. Immer de „retoucheur" ! Jacques Maritain zag in hem
„1'artiste à 1'état pur".
Hij stamde uit het volk en er bleef iets in hem van de Parijse „gavroche" .
Zijn openhartigheid was volstrekt. Hij sprak met klem. Hij ontzag niets of niemand, zei al wat hij dacht en zoals hij het dacht. In zijn omgeving noemde men
hem wel eens „monsieur pied dans le plat". In tegenstelling met zijn clown in
Miserere was hij degene die zich niet schminkt. Toen een dame eens beweerde
dat hij een slecht karakter had, antwoordde Rupp, zijn beheerder in het kleine
Moreau-museum: „Mauvais caractère ? Il a du caractère et on n'en a plus".
Hij was tegelijkertijd een strijder en een dromer. In hem scheen nog het bloed
te vloeien van de Franse „émeutiers" die vroeger op de barricaden hebben gestaan, maar na pittoresk van zich afgebeten te hebben, scheen hij soms te verdwijnen in zijn droomland. Daar was zijn schuiloord. Hij sprak met u, het vlotte
wel, maar weldra leek het of hij zich afzonderde. „Loin de ce monde d'ombres
et de semblants, il est parti, sans brult, vers des régions bénies ou tout est harmonie, aux yeux, au coeur et à l' esprit" .
Hij heeft een waardig en werkzaam leven geleid, ver van het mondaine gedoe
en even ver van de uitspattingen der bohème. Steeds heeft hij de eenzaamheid
gezocht: „surtout, ne donnez pas mon adresse !" Hij heeft bittere jaren gekend
toen men hem uitschold: „peintre de la nuit et de la mort", „terroriste de la
peinture", „apótre de la laideur" en dies meer. Toch bleef hij innerlijk zelfzeker, maar het lijden drukte zijn stempel op hem: „Parf ois il me semble être sur
le radeau de la Méduse dans le jour froid et gris, claquant des dents et tremblant. J'ai cru qu'il y avait une accalmie dans la douleur. Il n'y en a pas".
Hij kon zich maar niet neerleggen bij de tegenstelling tussen zijn christelijk
ideaal van naastenliefde en het boze om hem heen in de wereld. Het kwaad
prikkelde hem geweldig. Dan barstte hij los en viel uit met een geweldige en
striemende woordenstroom. Het meest typische bij hem waren wel zijn luidruchtige „verontwaardigingen" en zijn werken waren er dikwijls de weerspiegeling
van.
Rouault was een diep overtuigd christen en prevelde soms heel ongewone
gebeden: „Seigneur, je sais que je suis un ingrat serviteur, un insolent putois
qui voudrait à Ténèbres chanter Matines. Mais je ne suis pas cependant celui -la
que supposent tous ces augures, l'anarchiste militant vers un art de damnation
totale. Seigneur, je suis un obéissant quelle que soit mon infirmité. Mon nom
est fidèle. C'est celui d'un vieux chien mais il est beau en ces temps de négation". In een brief aan Suarès schreef hij : „La vraie nature de l'homme demeure
dans 1e volte face d'une conversion; il tourne vers Dieu son amour. Le néant de
la créature est si grand, l'impuissance des hommes les uns vis à vis des autres, si
prof oude, si absolue. En passant en Dieu tout est transfiguré. Une peine immense que ne comprennent pas souvent les natures élevées dans le moule religieux, voilà le tremplin sur lequel s'élance 1'homme pour qui la vie est devenue
un désert et les consolations humaines une parfaite blague".
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Venus Observed
F. BERTIAU S.J.

D

E Mc Donald-sterrenwacht staat boven op een heuvel in de woestijnachtige
hoogvlakte van Texas. In februari 195 5 waren er alle kamers voor astronomen bezet. De reuzekoepel met de 82-duim telescoop stond dag en nacht
open. Vierentwintig uur aan een stuk werd er ononderbroken waargenomen:
door A. Blaauw van 17 u. tot 24 u., door schrijver dezes van 24 u. tot 7 u.,
door G. Kuiper van 8 u. 's morgens tot 4 u. 's avonds. Vooral dat men ook overdag wilde observeren, kan enige verwondering wekken en is zelfs voor astronomen iets ongewoons. Wat kan men midden op de dag immers waarnemen tenzij
de zon ? Kuiper, de specialist van de planeten, zou antwoorden: planeten. Vooral
Venus en Jupiter zijn zo helder, dat ze de helderheid van de hemel verre overtreffen (Venus is 10.000 maal helderder dan de zwakste ster welke het ongewapend oog kan zien) . In Zuid-Afrika is het vrij gewoon, dat men bij volle
daglicht Venus als een helder punt aan de hemel ziet schitteren, en hetzelfde
geldt ook min of meer voor Texas.
Het is dan ook irriterend, dat deze planeet die zo helder aan de hemel staat
en die het dichtst bij onze aarde komt (gedurende haar omloop om de zon
varieert haar afstand van de aarde van 190.000.000 km tot 41.000.000 km;
Mars daarentegen komt nooit dichter dan ongeveer 100.000.000 km van de
aarde) , van alle planeten de meest geheimzinnige blijft. Een van haar grootste
raadsels is de samenstelling van haar atmosfeer. Dat ze er een heeft, is zeker.
Geen enkele planeet, zelfs niet de aarde, heeft een atmosfeer waarvan de wolken
het licht zo sterk weerkaatsen als Venus. (In de onmogelijke veronderstelling dat de maan een even prachtig weerkaatsend wolkendek had, zou ze
voor ons verblindend zijn) . Reeds in 1932 vond men in Mount Wilson dat een
hoofdbestanddeel van haar atmosfeer kooldioxyde is. Van zuurstof was echter
geen spoor te bekennen en evenmin van water. Lowell suggereerde dat er in
deze atmosfeer veel stofdeeltjes hangen en later werd dit door polarisatiemetingen bevestigd. Veel verder was men echter niet geraakt.
Om de scheikundige samenstelling van de Venusatmosfeer nauwkeuriger te
achterhalen, wilde Kuiper nu infrarode spectra gaan fotograferen: met een
oneindig geduld nam hij platen op welke vier tot zeven uur lang werden belicht.
Weerkaatst door een twee meter grote spiegel werd het licht van de planeet
door een infrarode filter opgevangen; het infrarode spectrum werd door een
rooster geprojecteerd op een speciale fotografische plaat, die eerst in ammoniak
overgevoelig was gemaakt en daarna snel gedroogd in alcohol. Iedere opname
was een gok, want zo gemakkelijk loopt er iets mis. Maar toen Kuiper na enkele
dagen experimenteren een paar prachtige lange infrarode spectra uit de ontwikkelaar haalde, was het aan zijn gezicht te zien dat zijn doel bereikt was. Naast
elkaar zag men het spectrum van de zon en dat van Venus, beide sterk verbreed.
Hier en daar zag men de zware banden van kooldioxyde en koolmonoxyde; geen
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spoor echter van zuurstof. Het zal wel niet ver van de waarheid af zijn, als men
beweert dat er een laag van minstens 1000 m koolzuurgas op Venus aanwezig
is. De temperatuur van de bovenste lagen van de atmosfeer blijkt nogal hoog te
zijn, zowat 50 0 . Het meest typische voor deze planeet is echter dat men nooit
iets van haar vast oppervlak heeft te zien gekregen. De wolkenmantel die haar
omgeeft, is zo zwaar, dat men van uit Venus niet eens zou vermoeden dat er
sterren bestaan.
Een van haar andere geheimen is de snelheid waarmee ze om haar eigen as
draait. Kuiper denkt dat ze er enkele weken over doet, maar zijn argumenten
zijn niet heel overtuigend. Om dit mysterie op te lossen, heeft men de planeet
gefotografeerd door alle mogelijke filters, maar de resultaten zijn nogal pover:
in het ultraviolet komen er donkere plekken voor die snel veranderen. Dat is
zowat alles.
De belangstelling voor Venus, waarvan deze moderne onderzoekingen blijk
geven, dateert niet van vandaag. De Bab yl oniërs noemden haar Nin-Dur-Anna
(Koningin van het hemels paleis) en gebruikten haar positie ten opzichte van
zon en maan voor hun astrologische toekomstvoorspellingen. Sommige van hun
metingen waren zo nauwkeurig, dat het mogelijk is hun tijd van herkomst precies te bepalen en dat met behulp daarvan de chronologie van de eerste Babylonische dynastie kon worden vastgesteld. De Grieken ontdekten ten tijde van
Pythagoras dat de avond- en de morgenster hetzelfde hemellichaam zijn. Als
Venus zich ten westen van de zon bevindt, heet ze morgenster; als ze ten oosten
van de zon staat, wordt ze de avondster. Zij merkten ook reeds op dat Venus,
net als Mercurius, steeds in de buurt van de zon blijft. Maar het zou tot 1610
duren eer men ontdekte dat zij ook de schijngestalten van de maan vertoont.
Venus is namelijk een planeet, d.w.z. een koud hemellichaam dat rond de zon
wentelt. Het is dan ook logisch dat zij in een kijker niet een volle lichtende
schijf, maar alleen een maansikkeltje te zien geeft. Voor Galilei was deze ontdekking zo verrassend, dat hij ze aanvankelijk slechts in een kryptogram durfde
meedelen: „Haec immatura a me iam frustra leguntur o.y.", waarvan hij later de
sleutel bekend maakte: door omzetting van de letters van deze mysterieuze zin
verkrijgt men: „Cynthiae figuras aemulatur mater amorum'', d.w.z. „De moeder
van de liefde (Venus) bootst de gestalten van Cynthia (de maan) na". Hij zag
er een duidelijk bewijs in voor het heliocentrisme. Feitelijk bewees het alleen
dat Venus uit zichzelf geen licht geeft.
De ontdekkingen van KKepler en latere astronomen vervolledigden het mechanisch beeld van de planeet. Venus heeft een bijna cirkelvormige baan die praktisch samenvalt met de eccliptica, het vlak waarin de aarde -beweegt. Haar massa
is een vijfde kleiner dan die van de aarde, haar straal een beetje kleiner dan de
aardstraal. Waarschijnlijk bezit zij een centrale kern van dezelfde samenstelling
als de aarde. Bijna zou men haar een ietwat kleinere zuster-aarde kunnen noemen, indien haar zeer onaangename zware kooldioxyde-atmosfeer en de temperatuur van circa 70° op haar oppervlak er niet op wezen dat zij voor ons blijkbaar onbewoonbaar is.
De langdurige belangstelling voor deze planeet heeft de mens nog niet zo
heel veel wijzer gemaakt. Venus bewaart haar geheimen, en de astronomen bedenken voortdurend nieuwe technieken om haar die te ontfutselen. Twee jaar
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geleden, in juli 1959, bood zich een prachtige gelegenheid aan. Venus passeerde
voor een zeer heldere ster, Regulus. Een dergelijke samenloop van omstandigheden doet zich niet ééns in duizend jaar voor. Harvard organiseerde een hele
reeks van expedities om het schijnbaar uitdoven van het licht van deze blauwe
ster in de atmosfeer van Venus te bestuderen en op deze manier de diepte en de
dichtheid van de Venusatmosfeer te bepalen. De opgave was bijzonder lastig,
omdat ze midden op de dag moest uitgevoerd worden. Een speciale Lyotfilter
werd gebruikt, die het storende zonnelicht elimineerde en het blauwe licht van
de ster ongehinderd doorliet. In Italië was niets te zien, omdat de hemel te bewolkt was, doch in Zuid-Afrika en Frankrijk slaagden de metingen. Men kwam
er door tot de conclusie dat de atmosfeer van Venus ongeveer 14 km diep is
(d.w.z. dat op 14.000 m de dichtheid met een factor 10 gedaald is) .
Een van de belangrijkste dingen waarin Venus en haar positie ten opzichte
van de zon, de aarde en de andere planeten ons kunnen helpen, is het opmeten
van het heelal. De afstanden tussen de verschillende planeten in het zonnestelsel
kennen we zeer nauwkeurig .... op een constante factor na. Het is met de
sterrenkundigen een beetje zoals met een landmeter die een nauwkeurig grondplan van een stad zou bezitten zonder er evenwel de schaal precies van te kennen. Als hij één afstand met nauwkeurigheid kan bepalen, is hij klaar. Op dezelfde wijze kunnen de astronomen het hele zonnestelsel opmeten, als ze erin
slagen op één willekeurig ogenblik één willekeurige afstand nauwkeurig te bepalen, laten we b.v. zeggen de afstand tussen de aarde en Venus op het ogenblik dat deze het dichtst bij de aarde staat. Van tijd tot tijd nu schuift Venus als
een zwart punt voor het schitterend oppervlak van de zon. Dit verschijnsel is zo
zeldzaam, dat het slechts viermaal in 243 jaar voorkomt. Als men dan op verschillende plaatsen van de aarde de tijd meet die Venus nodig heeft om voor de
zonneschijf te schuiven, wordt het mogelijk de juiste afstand van de aarde tot
de zon te bepalen. Aangezien de zonsafstand de basis is waarop alle andere
afstandsmetingen in de sterrenkunde berusten, laten de astronomen, geen Venusdoorgang onbenut. In 1769 b.v. reisde Le Gentil met dit doelnaar Pondichéry.
Een quarantaine welke aan zijn schip werd opgelegd, belette hem echter de
nodige metingen te doen, maar heldhaftig besloot hij acht jaar te wachten tot de
volgende Venusdoorgang plaats zou hebben. Ditmaal zorgde het slechte weer
ervoor dat hij niets kon uitvoeren. De onfortuinlijke man viel echter nog een
groter ongeluk te beurt. Hij had waarschijnlijk verzuimd zijn familie te waarschuwen dat hij nog enkele jaren langer op Venus wilde wachten; men waande
hem dood, en ' bij zijn terugkeer in Europa vond hij zijn vrouw met een andere
getrouwd: Venus, de godin der liefde, had zich op de opdringerigheid van de
geleerde gewroken.
Inmiddels heeft de nabije positie van Venus een veel eenvoudiger en minder
riskant middel aan de hand gedaan om de afstand van Venus te meten. Door de
radar wordt het mogelijk afstanden van verre objecten direct te meten. Met de
25-meter radiotelescoop van het Lincoln-laboratorium in Massachusetts werden
in 1958 4100 signalen met een energie van 265 Kilowatt snel achter elkaar in
de richting van Venus uitgezonden. Uiterst zwak weerkaatste radiosignalen werden opgevangen en hieruit werd met behulp van een elektronische rekenmachine
IBM 650 de afstand van de planeet op dat ogenblik berekend: 41.000.000 km,
op een paar honderd km na. Het technisch probleem dat zich hier stelde, is niet
te onderschatten 'als men bedenkt dat het weerkaatste signaal slechts 0,000.000.
-

-
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000.000.000.000.001 watt sterk was. In ieder geval is hiermee bewezen dat,

dank zij de bereidwillige medewerking van onze buurplaneet, in de nabije toekomst de afstand van de zon en van de planeten met uiterste nauwkeurigheid
zal kunnen bepaald worden.
Venus is nu de eerste planeet die een kans krijgt om van uit een artificiële
satelliet gefotografeerd te worden. Waarom dit Venus moest zijn, ligt voor de
hand. Het volstaat immers, een satelliet in de tegenovergestelde richting van de
beweging van de aarde te lanceren, om heel dicht bij Venus te komen. De satelliet wentelt dan immers trager om de zon dan de aarde, en valt naar de zon toe;
hij beschrijft een elliptische baan rond de zon en moet vroeg of laat ergens de
bijna cirkelvormige baan snijden welke Venus om de zon doorloopt. Zo men
de snelheid van de aarde om de zon met 2,5 km/sec verminderde, dan zouden
we een botsing met Venus niet kunnen vermijden.
Wat het Russisch experiment ons over Venus zal leren, is uiteraard nog
onbekend. We maken ook niet graag gissingen daaromtrent. Ten gerieve van de
geïnteresseerde lezer besluiten we eenvoudig met enkele nuchtere gegevens
welke een vluchtige vergelijking tussen de aarde en onze buurplaneet mogelijk
maken.
Typische grootheden van Venus en Aarde
Venus
Afstand van de zon
Siderische omloopstijd om de zon
Eccentriciteit van baan
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0,0068
35,05 km/sec
4870 x 10 18 ton
6200 km
985 x 1018 m3
4,95
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Aarde
149.600.000 km
365,225.36 dagen
0,0167
29,80 km/sec
5977 x 1018 ton
6378 km
1083 x 1018 m3
5,52
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IE enige persoonlijke ervaring heeft met de samenstelling van een
uitvoerig geschrift, waarin de bijdragen van een aantal auteurs verwerkt
moeten worden, zal geen ogenblik aarzelen zijn bespreking van het in de titel
genoemde werk te beginnen met een welgemeend compliment aan de eindredacteruen, Dr. J. A. Ponsioen S.C.J. en Dr. G. M. J. Veldkamp, hun mederedacteuren en hun secretariaat. Aan de wens van onze bisschoppen in het mandement
van 1954 inzake „een breed katholiek sociaal programma" was niet zo gemakkelijk te voldoen en het is echt niet zo verwonderlijk dat de eerste pogingen niet
aanstonds succes hadden. Des te meer valt het te waarderen dat dank zij de
werkkracht en het doorzettingsvermogen van een betrekkelijk kleine groep het
programma gestalte begint te krijgen in de vorm van een vijf-delig werk, waarvan de eerste twee banden thans voor ons liggen. Ook ten aanzien van de Katholieke Raad van overleg voor sociaal-economische aangelegenheden, onder
wiens auspiciën het werk verschijnt, is een gelukwens zeker op zijn plaats.
Naast het uitspreken van voldoening en waardering wordt
wanneer daar
reden voor is
van de recensent verwacht dat hij opbouwende kritiek levert,
waarmede redactie en auteurs te zijner tijd hun voordeel kunnen doen. Ook hieraan willen wij ons niet onttrekken, te minder omdat naast de voortreffelijkheden
ook de zwakheden van het werk in het oog springen. Wij stellen voorop dat een
oordeel over de volledigheid en een antwoord op de vraag of voldoende uitzicht
geboden is op de verschillende onderdelen van onze Nederlandse samenleving
voorlopig achterwege moet blijven. Van de vijf delen, waaruit het complete werk

zal bestaan, zijn er nog slechts twee verschenen. Zij omvatten drie afdelingen,
die respectievelijk betrekking hebben op: „Verantwoording en uitbouw", ,,Aspecten van de sociale werkelijkheid" en „Vernieuwing van het sociale leven".
In het derde deel, waarvan de spoedige verschijning is aangekondigd, zal een
uitvoerige visie gegeven worden op het economisch bestel. Het vierde deel, dat
eerst over enkele jaren te verwachten is, zal de sociaal-culturele beleidsvragen
behandelen. Vraagstukken inzake opvoeding, onderwijs, wetenschap, kunst en
volksontwikkeling zullen daar hun plaats vinden, terwijl het vijfde en laatste
deel bestemd is voor een beschouwing van onze taken in internationaal verband.
De vraag naar de volledigheid kan op het ogenblik dus alleen aan de orde komen voorzover het zaken betreft die kennelijk in een der reeds verschenen delen
thuis horen. Van bepaalde zijde, met name door de A.R.K.A., is in dit verband
naar voren gebracht dat aan de ambtenaren-organisaties zo weinig aandacht is
besteed. In het zesde hoofdstuk van afdeling II (deel I, pp. 218-243), worden
ze wel genoemd, met name op p. 224 onder de zgn. categorale bonden, maar
,

1 ) Welvaart, welzijn en geluk. Een katholiek uitzicht op de Nederlandse samenleving. -- Paul Brand, Hilversum, 1960. Deel I en II. Prijs per deel geb. f 12.50. De
delen I, II en III zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar.
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voorzover zij niet bij een der grote vakcentrales zijn aangesloten (en dit is met
ongeveer de helft het geval) komen zij verder niet ter sprake 2 ) .
Wij kunnen ons indenken dat de betreffende bonden daar niet erg gelukkig
mee zijn. De bezwaren die wij hebben tegen de tweede afdeling
en die wij
verderop nader zullen ontwikkelen
gelden ook voor het zesde hoofdstuk,
maar als het gehandhaafd blijft zal het op dit punt in ieder geval herzien moeten worden.
Belangrijker dan de vraag naar de volledigheid lijkt ons op het ogenblik een
kritische blik op de wijze, waarop deeerste twee delen zijn samengesteld. Wij
gaan ervan uit dat een goed sluitende compositie van een werk, waaraan meerdere auteurs hun bijdragen geleverd hebben, vaak het zwakke punt en altijd dé
moeilijkheid is voor de redactie en eindredactie, die moeten trachten uit vele
onderdelen een harmonisch geheel te maken. Daarbij de eenheid van visie en
stijl te eisen, die het goede, door één auteur geschreven boek nu eenmaal kenmerkt, zou natuurlijk onredelijk zijn. Is de redactie van Welvaart, welzijn en
geluk erin geslaagd, onder deze goed gekozen titel een boek te presenteren dat
aan redelijke eisen van eenheid en innerlijke samenhang voldoet? Wij menen
deze vraag niet zonder meer in bevestigende zin te kunnen beantwoorden. De
bijdragen lopen in intrinsieke waarde al te zeer uiteen en de samenhang is nogal
eens te kunstmatig, te veel van buiten opgelegd. Dit geldt, naar onze mening,
voor het eerste deel in belangrijk grotere mate dan voor het tweede. De ondertitel van het eerste deel luidt: „Visie en werkelijkheid" en het is blijkbaar de
bedoeling geweest na een exposé van hoe-het-zou-moeten-zijn te laten zien, hoe
de werkelijkheid van het gemeenschapsleven in Nederland en de plaats die het
katholieke volksdeel daarin bekleedt er op het ogenblik uitziet. De ondertitel
van de tweede afdeling: „Aspecten van de sociale werkelijkheid" wijst daar ook
duidelijk op en ten overvloede worden de in deze afdeling samengebrachte verhandelingen aangeduid als „dwarsdoorsneden" van de Nederlandse samenleving.
Op deze dwarsdoorsneden komen wij nog terug.
De eerste afdeling, getiteld „Verantwoording en uitbouw van een katholiekpersonalistische gemeenschapsleer" is de enige, die van de hand is van één enkele
auteur: Prof. Dr. J. H. Walgrave O.P. Met deze keuze mogen wij de redacteuren
nog wel eens extra gelukwensen. De lezing van dit betoog is een genot, de korte
en kernachtige uitwerking van wat met alle recht een katholiek-personalistische
gemeenschapsleer mag heten lijkt ons voorbeeldig. Persoonlijk heeft het derde
hoofdstuk over „Cultuur en genade" ons het meest geboeid. Over de verhouding
van natuur en bovennatuur worden door de schrijver gedachten ontwikkeld, die
men na lezing en herlezing in de door hem gegeven formulering niet meer vergeet. „De hele geestelijke beweging van ons vragend en zoekend bestaan is uit
haar eigen aard reeds heimelijk gericht op de gemeenschap met God: het enige
waarin de mens zijn levensvervulling en geluk vinden kan" (p. 43) . „Genade is
leven, goddelijk leven, maar een leven dat zijn vruchten laat gedijen in vormen
van menselijkheid" (p. 38). „Het feest van Christus' koningschap is het feest
van het sociaal christelijk humanisme" (p. 45) .
Men kan zich natuurlijk afvragen of de kring van lezers die een betoog als
dat van Prof. Walgrave met vrucht kunnen volgen, niet vrij beperkt is. Het
2)
Dat de schrijver zich tevoren heeft veilig gesteld met zijn verklaring dat hij zich
beperkt „tot die sociale organisaties, die zijn aangesloten bij de Stichting van de

Arbeid" (p. 218) kan toch moeilijk als een afdoend excuus gelden.
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moge zo zijn, maar zeker is dat de leiders van ons katholieke volksdeel zich hier
kunnen sterken om op hun beurt het brood voor de menigte te breken. Voor
niet-katholieken wordt hier duidelijk gemaakt in welke ideologie de maatschappelijke ontwikkeling, waarin wij allen staan en die wij allen in zekere zin ondergaan, door ons wordt gefundeerd. Het laatste hoofdstuk van Prof. Walgrave
over de sociaal-ethische beginselen is een uitstekende overgang naar de concrete
vraagstukken die later aan de orde komen. Die drie beginselen zijn: solidariteit,
subsidiariteit en verdraagzaamheid. Jammer dat ook deze auteur er niet in geslaagd is de term „verdraagzaamheid" te vervangen door een woord dat minder
denigrerend is. Wie „verdraagzaamheid" zegt suggereert dat er in de ander iets
lastigs, vervelends of verkeerds gevonden wordt dat hij dulden moet en hij
plaatst zichzelf op een voetstuk omdat hij bereid en in staat is dat onaangename
te ondergaan en die last op zich te nemen. Misschien is er moeilijk een ander
woord te vinden. Met de conclusie van Prof. Walgrave zijn we het in ieder geval
gaarne eens: „Principieel kunnen personen van verschillende belijdenissen met
elkaar samenwerken in alle gemengde groeperingen waarvan het doel niet door
het specifiek eigene van hun belijdenis geconditioneerd wordt" (p. 128) .
Wanneer men na de eerste afdeling met grote belangstelling en zeer geboeid
gelezen te hebben, aan de tweede komt, is de overgang wel heel erg groot, al is
men in de inleiding gewaarschuwd dat van de nu volgende verhandelingen sommige meer in de diepte gaan, doch andere meer aan de oppervlakte blijven
(p. 132). Om het in beeldspraak te zeggen: afdalend van de sublieme hoogten
van de eerste afdeling komt men steeds meer in de laagvlakte terecht, waar niet
veel uitzicht is, totdat de weg tenslotte zozeer verdwijnt in de rimboe van overzichten en cijfermateriaal dat de tocht geen genoegen meer is. Wij hebben er
wel begrip voor wanneer de redactie de opname van deze tweede afdeling motiveert met een verwijzing -naar het gevaar „de visie zelf te verleggen naar de
werkelijkheid en de werkelijkheid te vertekenen naar de ideale visie" (p. 132),
maar compositorisch gezien blijft de volgorde: „hoe-het-zou-moeten-zijn" en
„hoe-het-is" altijd zwak. Haast onvermijdelijk ontstaat het gevoel van een anticlimax en deze indruk krijgt men in het eerste deel van W7elvaart, welzijn en
geluk dan ook zeer sterk. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de tweede afdeling
een aantal nuttige informaties verschaft. Ook zij gaarne toegegeven dat een program moet uitgaan van de (gekende) werkelijkheid en dat een zekere „status
quaestionis" als uitgangspunt onontbeerlijk is, maar juist bij een program moet
dit alles een zeer ondergeschikte plaats innemen. Een program is voor alles op
de toekomst gericht, beschouwingen over de vraag „hoe het was" of „hoe het
groeide" moeten tot een minimum beperkt blijven. De tweede afdeling isechter
veel te uitvoerig. Wat hier geboden wordt, zou in sterk ingekorte vorm beter naar elders overgebracht kunnen worden: grotendeels naar de overeenkomende verhandelingen van de derde afdeling en wat het vierde en zevende
hoofdstuk betreft respectievelijk naar het derde en vijfde deel. Dat de omvang
van het program op deze wijze wat geringer zou worden, zal wel door niemand
als een bezwaar worden gevoeld. Dat de tweede afdeling, zonder aan het geheel
afbreuk te doen, gemist zou kunnen worden of sterk gereduceerd in
andere afdelingen zou kunnen opgaan, vindt ook zijn reden in een bijna volledig
gebrek aan innerlijke samenhang met de grondslagen, die in de eerste afdeling
zo meesterlijk uiteengezet zijn. Wij hebben sterk de indruk dat de medewerkers
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van de tweede afdeling (en misschien is dat ook wel het geval met die van de
derde) de beschouwingen van Prof. Walgrave niet gelezen hadden, toen zij hun
gedachten op schrift stelden. Misschien was dit ook niet mogelijk omdat de tekst
van de eerste afdeling niet tijdig genoeg ter beschikking stond. De medewerkers,
die in de volgende delen aan het woord komen, staan er dan gelukkig beter voor.
Zoals wij in het bovenstaande reeds opmerkten maakt de derde afdeling
(samenvallend met het tweede deel) een betere indruk dan de tweede, wat eenheid en innerlijke samenhang betreft. Daar komt nog bij dat deze afdeling,
vooral wat de twee laatste hoofdstukken aangaat, veel meer het karakter heeft
van een program, zoals ook uit de ondertitel: „Vernieuwing van het sociale
leven" duidelijk blijkt. Er is in dit tweede deel ook niets te bespeuren van een
anti-climax, integendeel, men zou eerder een zekere gradatie kunnen vaststellen.
De laatste verhandelingen zijn bepaald niet de slechtste ! Van de „moed en verbeeldingskracht" waarover de inleiding spreekt (p. 12) is in dit deel zeker het
een en ander gerealiseerd, zij het ook niet in alle onderdelen in dezelfde mate.
In het eerste hoofdstuk getiteld: ,,Het herstel der kleine groepen in de moderne samenleving" trok vooreerst de tweede paragraaf over de arbeidsverhoudingen in de onderneming onze aandacht. Had deze paragraaf niet moeten beginnen met een korte uiteenzetting van de katholieke visie op de menselijke
arbeid in het algemeen ? Waar juist in katholieke kringen de laatste jaren zoveel
gesproken en geschreven wordt over theologie en filosofie van de arbeid hadden
enige kerngedachten daaromtrent niet mogen ontbreken. Zij hadden mooi kunnen aansluiten bij hetgeen Prof. Walgrave schrijft over de aardse gemeenschap
en als inleiding kunnen dienen op wat men het moderne arbeidsprobleem pleegt
te noemen. Maar misschien zijn wij voorbarig geweest. Onze hedendaagse cultuur is een typische arbeidscultuur. De katholieke visie op de arbeid kan daarom
ook in het vierde deel behandeld worden. Maar indien dat inderdaad het geval
is had hier naar het vierde deel verwezen moeten worden.
Aan het einde van deze paragraaf (p. 50-51) wordt gebroken met de in het
algemeen terecht gehandhaafde soberheid in het noemen van eigennamen, zeker
waar het nog levende personen betreft. Ten aanzien van het vraagstuk van de
toekomstige rechtsvorm van de onderneming worden hier drie groepen van
auteurs genoemd en hun opvattingen kort weergegeven. Wanneer men nu toch
namen gaat noemen (in een program moet dit o.i. zo veel mogelijk vermeden
worden), dan moet men ook trachten zo volledig mogelijk te zijn. Zo hebben wij
b.v. in een boek, waarvan de laatste druk uit 195 2 dateert, een gemeenschapsopvatting van de onderneming ontwikkeld, die met de derde van de hier genoemde theorieën de meeste overeenkomst vertoont, maar er toch niet mee
samenvalt. Wij vonden deze opvatting echter niet genoemd, te meer opvallend
omdat verschillende passages in deze paragraaf ons zeer bekend voorkomen!
Overigens constateerden wij nog een slordigheid in de compositie: een uitspraak
over de moderne mens op p. 35 wordt op p. 53 in vrijwel gelijkluidende bewoordingen nog eens herhaald.
Van de verdere tot dit hoofdstuk behorende paragrafen is die over ontspanningsgroepen en clubs geschreven met een jeugdig élan dat hier en daar wel
prettig, maar op andere plaatsen toch ook wel een beetje grappig aandoet. „Het
is eigenlijk afschuwelijk om de oudere literatuur over de „sociale natuur" van de
mens te lezen" (p. 65) . jr ontbreekt ons een theologie van cultuur, van tech-
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niek, van de arbeid en de ontspanning" (p. 65) . Ja, ja er is voor de jongeren
nog werk genoeg. Krijgen zij het klaar dan zullen wij ouderen hun van harte
gunnen dat ze „lekker in zee poedelen, het jazzritme door hun lijf voelen gaan,
met hun snoet in het zonnetje zitten .... en inderdaad verlost worden van alle
trubbels en narigheden, die het leven altijd meebrengt" (p. 64) . De overige
paragrafen geven ons geen bijzondere aanleiding tot kanttekeningen.
Het nu volgend hoofdstuk: „Een levend organisatiewezen" is in een katholiek
sociaal program zeer belangrijk, met name wat betreft de interne problematiek.
Na een „algemene beschouwing over het huidige Nederlandse organisatiewezen",
waarbij wij alleen aantekenen dat de uitspraak omtrent de noodzaak van „alles
omvattende vakcentrales" (p. 88) met een grote korrel zout genomen moet
worden, komt „het katholiek organisatiewezen" aan de orde. In deze paragraaf
wordt een pleidooi gehouden voor een „open" katholicisme, dat wij gaarne en
volledig. onderschrijven. „Katholiek betekent per definitie „georiënteerd" op het
geheel, op allen, ook andersdenkenden. Goed katholicisme is altijd wervend.
Door de ingeslotenheid in eigen sociale verbanden dreigt echter het Nederlands
katholicisme in zichzelf opgesloten te worden" (p. 110) . Dat dit pleidooi in
brede kring een uitstekende indruk heeft gemaakt is zeer verheugend. In een
korte, hierop volgende paragraaf wordt het algemeen beginsel van samenwerking
aldus geformuleerd: „samen doen wat goed samen gebeuren kan, apart doen wat
beslist apart gebeuren moet" (p. 117). Dat zulke passages ook buiten het katholieke volksdeel met voldoening en instemming ontvangen zijn mag als een verblijdend resultaat van dit program beschouwd worden.
De vierde paragraaf heet: „D.e samenwerking in katholieke kring" en zo
ergens dan toont zich hier een der zwakke punten in dit program. Een van de
voornaamste zaken, die in deze paragraaf besproken worden, is het Katholiek
Verbond van de Arbeid. De opvatting. hieromtrent, die in het recente bisschoppelijke schrijven is neergelegd, wordt beknopt en correct weergegeven (p. 129130) maar iedere uiting van hartelijke instemming of begeestering ontbreekt. En
toch hebben we hier met een visie van de eerste rang te doen, een visie, belangrijk genoeg om door onze Bisschoppen uitvoerig ontvouwd te worden, zonder
dat zij de concrete uitwerking aan de lekenwereld hebben willen voorschrijven.
De reden, waarom in deze paragraaf het Katholiek Verbond van de Arbeid
alleen maar aan de orde komt in de vorm van een kort exposé is duidelijk genoeg. Onder de in de Raad van Overleg samenwerkende katholieke organisaties
bestaat op dit punt volstrekt geen eenstemmigheid. Maar ook als men verschilt
van inzicht inzake de wijze en het tempo van realisering, zou toch van enige
begeestering inzake een gezamenlijke aanpak hebben kunnen blijken. Het komt
ons voor dat de eindredacteuren dit ook zo hebben aangevoeld. In het besluit
van dit deel komen zij op de zaak terug: „Verbeeldingskracht en scheppend vermogen hebben wij ook nodig als wij onze sociale organisaties opnieuw aan de
orde durven stellen" (p. 270) . Na gewezen te hebben op het bisschoppelijk
schrijven concluderen zij : „de sociale organisaties zouden er goed aan doen mandaat te geven aan een college uit hun midden om de indeling en werkverdeling
opnieuw te bezien" (p. 271) . Hier spreekt een eerlijke overtuiging ten aanzien
van -de noodzaak van een aanpak zonder uitstel. De wijze waarop het Katholiek
Verbond van de Arbeid aan de orde wordt gesteld lijkt ons symptomatisch voor
de zwakheid van dit sociaal program. Er is nu eenmaal niets aan te doen: naarmate een program meer het karakter krijgt van een compromis verliest het aan
-
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inspirerende kracht.. Hét- wordt een inventaris waarin het verleden en. het heden
uitgestald zijn (desnoods met aanduiding dat niet al het geëtaleerde aan. `hoge
eisen voldoet),. maar het - schiet te kort in zijn essentiële taak: de activiteiten te
richten op de toekomst:
Deze zelfde vierde paragraaf bevat nog een korte passage, . die om een kleine
correctie vraagt. Op p. 128 lezen wij : „ Bedrijfssociologen maken onderscheid
tussen hogere, mediale en uitvoerende arbeid. Hoewel deze klassificatie.enigszins
in' het vage blijft wie zal de scheidslijnen trekken ? bezit zij , ongetwijfeld
een praktische waarde". Dat de hier genoemde driedeling enigszins in het vage
blijft is waar, in die zin dat de werkelijkheid zich zelden in nauwkeurig omgrensde vakjes laat indelen. De suggestie dat de praktische waarde van deze
indeling een theoretische (wijsgerige) fundering zou uitsluiten, moeten. wij
zen. Die theoretische fundering is uitvoerig gegevens in een nog niet
echter afwijzen.
zo lang geleden verschenen boek.
Een volgende (vijfde) paragraaf: „Samenwerking met . niet-katholieke organisaties" vat het beginsel van samenwerking nogmaals _ samen in de slagzin: „Samen wat kan, apart wat moet" (p. 139) . In de zesde en laatste paragraaf komt
deze behartigenswaardige opmerking voor: „Veel erkende organisaties schijnen
te menen, dat buiten het organisatorische leven geen leven bestaat. Met als gevolg, dat zij veel idealisme verstikken en veel goede activiteiten in de kiem
smoren" (p. 146) . Wie de schoen past ...
Over de twee laatste hoofdstukken: „De welzijnsbevordering" en „Een levende samenleving" (een wat pleonastisch aandoende titel) kunnen wij kort zijn.
Samen met de eerste afdeling beschouwen wij deze hoofdstukken als de tot dusver best geslaagde gedeelten van het werk. Zij vertonen een gelukkige combinatie van realisme en idealisme, brengen punten naar voren die uitstekend passen
in een breed sociaal program en zij doen dat op een wijze, die bij vele lezers de
bereidheid zal wekken aan de realisering mee te werken, ieder op de plaats waar
hij staat. In deze hoofdstukken blijkt op een aantrekkelijke manier hoe de personalistische visie van de eerste afdeling in concrete situaties verwerkelijkt -kan en
moet worden. Juist hieraan bestaat zo'n grote behoefte.
Na in het bovenstaande de twee eerste delen van Welvaart, welzijn en geluk
doorlopen te hebben, moeten ons nog twee opmerkingen van het hart die op het
gehele werk betrekking hebben.
Vooreerst deze. Bij het doorlezen kwam herhaaldelijk twijfel bij ons op of
voor de medewerking aan dit „breed katholiek sociaal programma" wel een
beroep is gedaan op de beste krachten waarover katholiek Nederland op het
ogenblik beschikt. Nu wij de lezing beëindigd hebben is die twijfel niet verdwenen. Dat de eind-redacteuren, beiden oud-alumni van de Tilburgse Hogeschool,
in eerste instantie in deze kringen naar medewerkers hebben gezocht, is volkomen begrijpelijk en alleszins aanvaardbaar. Maar dat er onder die medewerkers
nauwelijks één te vinden is, die men tot de kringen van de Nijmeegse Universiteit kan rekenen is daarmee toch niet voldoende verklaard. Zou b.v. een ,,refor
matorisch uitzicht op de Nederlandse samenleving" zonder een belangrijk aandeel van de Vrije Universiteit wel denkbaar zijn ? Een toekomstig historicus zou
uit dit boekwerk althans niet tot de bevinding komen dat Katholiek Nederland in de vijftiger jaren een Universiteit bezat die, bij alle desiderata die aan
mensenwerk eigen zijn, toch zeer behoorlijk geëquipeerd mag heten. Dat in een
-
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„breed katholiek sociaal programma" daarvan zo weinig blijkt mag bevreemdend
worden genoemd.
Een laatste opmerking tot besluit. Bij het doornemen van Welvaart, welzijn
en geluk noteerden wij een aantal slordigheden van taal en stijl, die in een werk
als dit vermeden hadden moeten worden. Dat enige hinderlijke gallicismen in
het prachtige betoog van Prof. Walgrave de inhoud niet aantasten is duidelijk.
Maar was het niet de taak geweest van het secretariaat deze kleine oneffenheden
glad te strijken ? Dat kan natuurlijk niet gebeuren buiten de auteur om, maar wie
Prof. Walgrave ook maar oppervlakkig kent weet dat men in zulke zaken op
zijn volledige instemming kan rekenen. De overige bijdragen bevatten een aantal
vergrijpen tegen ons Nederlands taaleigen, waarbij in sommige gevallen (b.v. in
de laatste zin van het Ten Geleide van Prof. Albregts) drukfouten wel de schuldigen zullen zijn, maar meestal aan slordigheid in het taalgebruik gedacht moet
worden. Er zijn enige plaatsen bij, waar de onderwijzer van de vijfde of zesde
klas het rode potlood stellig gehanteerd zou hebben ! Het zou niet elegant zijn
het lijstje hier te publiceren; wij stellen het ten allen tijde ter beschikking van
het secretariaat.
Bij het beëindigen van deze uitvoerige bespreking grijpen wij terug naar het
begin. De verschijning van de eerste twee delen van een katholiek uitzicht op de
Nederlandse samenleving stemt tot voldoening en waardering, maar van juichtonen moeten wij ons onthouden. Het zou zeker beter kunnen. Natuurlijk geldt
ook hier dat het betere wel eens de vijand is van het goede. Wanneer dat betere
echter realiseerbaar is, mogen wij het omwille van het goede niet uit het oog
verliezen. Het bekende: „ut potui, non ut volui" moet ons fris houden ! Enige
wegen, waarlangs dat betere bereikt zou kunnen worden hebben wij in het
bovenstaande naar best vermogen aangegeven.
Dat de uiterlijke verzorging van Welvaart, welzijn en geluk bij de firma
Brand in goede handen was spreekt eigenlijk vanzelf, maar willen wij toch graag
nog even uitdrukkelijk vermelden.
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ZYRILL BOLDIREV

Joegoslavië's buitenlandse politiek
N ons oordeel over Joegoslavië's buitenlandse politiek moeten we ons hoeden
voor twee verkeerde voorstellingen. Die politiek is niet fundamenteel westers
gericht en evenmin principieel anti-Russisch: ze is noch het een noch het ander,
en is dat nooit geweest. Gedreven door een drang naar zelf behoud, welke men
als een „sacro egoismo'' kan verheerlijken of als een schaamteloze eigenzucht
veroordelen, is de diplomatie van dit land steeds genoodzaakt én bereid geweest
om tussen de twee vijandige blokken heen en weer te pendelen, op het gevaar
af afwisselend de gunst van een van beide rivalen te verspelen, maar ook met
de hoop, nooit met een van de twee volledig te breken. Sinds enige tijd, met
name in de laatste twee jaren, is deze opgave nog moeilijker geworden. Het komt
er nu immers niet meer alleen op aan, behouden tussen de Amerikaanse Scylla
en de Sovjetische Charibdis te varen, maar ook uit de greep van de Chinese
draak te blijven, die niets minder verlangt dan Tito en zijn clique met huid en
haar te verslinden.
In Peking is de sleutel van de eigenlijk helemaal niet zo raadselachtige buitenlandse politiek van Belgrado te zoeken. In 1955 heeft Chroestsjef de verloren
zoon Tito in hoeverre was hij een verdeemoedigde en berouwvolle zoon ?
opnieuw in zijn armen gesloten, maar Peking heeft de Joegoslavische dictator
zijn revisionistische ketterijen nooit vergeven. Jaren lang reeds wakkert China
de oppositie van de Russische satellietstaten aan, die weigeren hun vertrouwen
en hun communistische broederliefde te schenken aan een man die ze zeven jaar
lang als een lakei van Wallstreet en een huurling van de kapitalisten hebben
moeten bestrijden. Oost-Duitsland, Tsjechoslowakije, vooral Bulgarije en Albanië werden door Peking voortdurend opgestookt. Terwijl de meeste satellieten
naderhand een voor een de nieuwe richtlijnen van het Kremlin gingen volgen,
bleef ten slotte alleen Albanië trouw aan zijn fanatieke haat tegen Tito: de
kleine volksrepubliek zorgde ervoor dat de vlam van toorn tegen de verrader
van het zuiver bolsjevisme niet uitdoofde.
De Joegoslavisch` diplomaten in Tirana hebben dit aan den lijve ondervonden. Ze werden aan alle denkbare moeilijkheden en grofheden blootgesteld. Op
de grenzen tussen de twee landen hadden herhaaldelijk schietpartijen plaats, die
af en toe in ware gevechten ontaardden. Pers en radio voerden aan beide zijden
een heftige woordenstrijd. Episoden uit deze idylle waren: een geharnaste protestnota welke de regering in Belgrado overhandigde aan de Albanese zaakgelastigde en de weigering van deze laatste om zulke „beledigende" beweringen
aan Tirana over te maken; een rede van de Albanese gezant, Prifti, in Peking,
waarin de volledige solidariteit van Albanië met China nog eens bekrachtigd
werd; de ongewoon hartelijke gelukwensen waarmee Peking de terugkeer van
Albanië's dictator, Enver Hodscha, uit Moskou en Albanië's nationale feestdag
(29 november) begroette, en waarin weer een heftige aanval werd gedaan tegen
het imperialisme en het revisionisme. Het sterkste stuk in dit dossier is wellicht
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een rede van de Servische minister-president Milos Minic, die de bewindslieden
in Albanië uitschold voor oorlogsstokers en erfgenamen van het meest troebele
nationalisme, die niets meer te maken hebben met het socialisme en een acuut
gevaar vormen niet alleen voor hun eigen land en de Balkan, maar voor de hele
internationale situatie. Enver Hodscha, die zich enkele maanden terug weer eens
van een partij lastige tegenstanders (o.a. de Moskou-horige dame Belishova)
ontdaan heeft en noch in juni op het congres der communistische partijleiders
in Boekarest, noch in september op de Algemene Vergadering van de Uno in
New York verschenen is, heeft al even weinig vertrouwen in Chroestsjef als in
Tito: beiden zijn voor hem revisionisten.
Nu zou deze vijandschap van de oud-gymnasiumleraar in Tirana de maarschalk in Belgrado volkomen koud kunnen laten, wanneer achter Enver Hodscha niet China en de Aziatische satellieten stonden. De onverzoenlijke vijandschap van Mao Tse-Tung en de Chinese machthebbers is niet alleen te verklaren
uit .hun afschuw voor de ketter die de zuivere leer van Marx, Engels, Lenin,
zelfs Stalin, verloochent: hij mag nog zo vaak en zo luidruchtig zijn trouw aan
het communisme belijden, de ervaring sedert 1948 heeftbewezen dat hij, wanneer het er op aan komt enkele concessies los te krijgen, bereid is. de zaak van
het bolsjewisme te verraden (waarin Peking ongetwijfeld helemaal verkeerd
oordeelt) . Maar Peking neemt het de Joegoslavische staatsleider vooral kwalijk,
dat hij zich in feite aangesloten heeft bij die „derde macht", wier bestaan formeel genegeerd wordt, maar die intussen voortdurend in betekenis toeneemt.
Tot deze groep behoren o.m. het India van Nehru, dat niet steeds op zo heel
vriendschappelijke voet met China staat, en verder Indonesië en de Verenigde
Arabische Republiek, die zich beide onlangs van Peking hebben afgewend en,
zoals India, het communisme in eigen land niet zo heel erg genegen zijn. Als
Tito zich met deze vijanden van de wereldrevolutie wil verbinden, kan Peking
hem verder niets meer vergeven. Bovendien bekent Tito zich nog uitdrukkelijker
dan Chroestsjef tot de dwaze overtuiging, als zou een derde wereldoorlog nog
steeds te vermijden zijn, en tot de revisionistische aartsketterij, die meent dat
socialisme en kapitalisme: naast elkaar kunnen bestaan en toenadering tot elkaar
dienen te zoeken. Het is dan ook niet te verwonderen dat op het communistisch
concilie van Moskou in november 1960, dat met gesloten deuren vergaderde, de
Chinese aanklacht tegen Tito een der hoofdschotels vormde: men sloeg Tito,
maar de slagen waren feitelijk vooral voor Chroestsjef bedoeld.
Het is echter een illusie, nu te gaan denken dat Chroestsjef en Tito het dus
wel in alles roerend eens moeten zijn. Dat is helemaal niet waar, en als het waar
was, zou Chroestsjef het in ieder geval niet openlijk kunnen laten blijken. Maar
geen angst ! Nikita Sergejewitsch heeft de maarschalk-president een lange zondenlijst voor te leggen. Het bevalt de heer uit het Kremlin niet, dat Tito zich
opnieuw dichter bij. het Westen aansluit, dat hij een omvangrijke financiële hulp
van de kapitalisten in ontvangstneemt die een weinig communistische handelspolitiek en een van de roebel-revaluatie onafhankelijke muntregeling ten goede
zal komen. Het bevalt Moskou nog veel minder dat Tito bij de Afro-Aziatische
staatsleiders zo hoog in aanzien staat. En ten slotte zijn ook de tekenen welke er
op wijzen dat het jarenlange conflict tussen de Katholieke Kerk en de Joegoslavische Staat binnen afzienbare tijd. bijgelegd zou kunnen worden, nu ook niet
bijzonder geschikt om het Kremlin gunstig te stemmen. Eén ding vergemakkelijkt echter de vriendschap: Chroestsjef en Tito hebben een gemeenschappelijke
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vijand: de dogmatici. Zij kunnen elkaar op het ogenblik beter verdragen dan
enkele jaren terug. Op de Uno-vergadering in New York hebben zij, voor het
eerst sinds 1957, elkaar weer persoonlijk ontmoet; ze hebben er voor elkaar
geapplaudisseerd en publiek verklaard, dat ze het volkomen eens zijn in de vragen van het antikolonialisme, de ontwapening en de Kongokwestie. Met de
scherpste aanvallen van Chroestsj ef tegen de Uno en Hammarskjöld heeft Tito
echter niet ingestemd, en toen journalisten hem bij zijn vertrek uit New York
naar zijn mening vroegen over Chroestsj ef s houding in de Assemblée, antwoordde de voorzichtige Tito eerst: „no comments'', doch voegde er dan lachend aan
toe, dat hij er liever het zwijgen toe deed om geen olie op het vuur te gieten.
Van mens tot mens zijn de verhoudingen tussen beide partijleiders er in ieder
geval op verbeterd. Tussen de twee staten zijn de verhoudingen „draaglijk"
geworden; in Wenen en Rome kon de Joegoslavische minister voor buitenlandse
zaken zelfs verklaren dat ze „goed" zijn geworden. Naar aanleiding van de
nationale feestdag van zijn land kreeg de Joegoslavische gezant in Moskou de
gelegenheid om een rede te houden voor de Russische radio. Chroestsjef en
ook Gomulka hebben bij dezelfde gelegenheid Tito heel hartelijke gelukwensen gestuurd; Gomulka vereerde hem zelfs met de titel van kameraad. Maar
ondanks alles blijven de ideologische conflicten tussen beide partijen bestaan.
Dezelfde Chroestsjef, die als mens en als minister-president tegenover Tito zo
vriendelijk kan zijn, overhandigde hem op het einde van het boven reeds genoemde communistenconcilie het in overleg met China opgestelde manifest;
waarin de Joegoslavische partijleider als een revisionist „ontmaskerd" wordt en
als een verdeler van de socialistische eenheid gebrandmerkt.
Deze hele complexe verhouding van de steeds overtuigde communist
Tito tot de rest van de communistische wereld heeft de Joegoslavische staatsleider ertoe gebracht, op het gebied van zijn buitenlandse politiek of in kwesties
die hier nauw mee samenhangen, tot drie beslissingen over te gaan die in geen
enkele andere volksdemocratie voorlopig mogelijk zouden zijn. Daarmee bedoelen we niet zijn bemoeiingen om de betrekkingen met de bij tijden erg ontstemde buurlanden Italië en Oostenrijk te verbeteren of om de wrijvingen met Griekenland tot een minimum te herleiden; zulke dingen zouden eventueel ook in
Polen of Hongarije mogelijk zijn. Exclusiviteiten voor Joegoslavië zijn echter:
1. een financiële operatie die hoezeer men ook het tegendeel wil beweren
de economie van het land grotendeels afhankelijk maakt van het Westen, ja het
land tot op zekere hoogte economisch in het Westen inschakelt en die zou kunnen uitgroeien tot een associatie met de Europese Vrijhandelszone; 2. de reeds
vermelde activiteit onder de jonge Afro-Aziatische staten, die helemaal niet
strookt met de wensen van Moskou; 3. ten slotte, voorlopig een wapenstilstand
met de Katholieke Kerk, die een ware vrede in het vooruitzicht schijnt te stellen.
Sedert 1 januari van dit jaar is de dollar officieel gestabiliseerd op ongeveer
750 dinar. Om dit plan te verwezenlijken heeft Joegoslavië voor 340 miljoen
dollar krediet gekregen van het Internationaal Monetair Fonds, van de U.S.A.,
Engeland, Frankrijk, Duitsland, Italië en enkele kleinere partners, waaronder
Oostenrijk. Ten gevolge van de valuta-hervorming neemt de import sterk toe en
stijgt de levensstandaard in het land. Bovendien verwacht men een omvangrijke
samenwerking met kapitalistische landen op de wereldmarkt, vooral in de ontwikkelingslanden. Over dit laatste punt werd b.v. bij het bezoek van Popovic in
Wenen gesproken en bij het bezoek van de Joegoslavische minister van buiten-
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landse zaken aan Italië in het begin van december. In dit licht, en verder voor
de machtsverhoudingen tussen Oost en West, krijgt Tito's reis naar Afrika een
zeer grote betekenis.
In de loop van 1961 verwacht Tito het bezoek van een reeks gasten die op
één uitzondering na allen slecht aangeschreven staan in Peking. Chroestsjef kan
nog vrede nemen met N'Kroema, met Truman, de President van Liberia, met
de Oostenrijkse Bondskanselier Raab, maar wat moet hij denken over een bezoek
van Ajub Chan, de dictator van Pakistan, en van Segni, de minister van buitenlandse zaken van Italië?
Tito's grootste misdrijf op diplomatisch gebied ligt echter elders: hij wil de
diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan herstellen ! Na de dood van Kardinaal Stepinac zijn onderhandelingen op gang gekomen met de katholieke bisschoppen van het land en door hun bemiddeling met de Curie in Rome. Wel
dienen we ons hier te hoeden voor een voortijdig optimisme. Popovic heeft op
een persconferentie in Rome echter laten horen dat Belgrado een hernieuwd
contact met de H. Stoel wel mogelijk en wenselijk acht. Gedurende zijn verblijf
in de Eeuwige Stad zou hij zelf indirecte contacten hebben gehad met kringen
uit het Vaticaan. In het afgelopen jaar heeft de regering van Belgrado overigens
herhaalde malen haar goede wil laten blijken: ze liet het lichaam van Kardinaal
Stepinac plechtig bijzetten in de kathedraal van Zagreb; ze vereerde de aartsbisschop van Belgrado met eennationale orde, gaf aan deze prelaat en verder
aan verschillende andere bisschoppen verlof om naar Rome te reizen. De katholieke hiërarchie van haar kant heeft op een bijeenkomst, die van 20 tot 23 september in Agram werd gehouden, een memorandum, bestaande uit achttien
punten, opgesteld, dat ze aan de bevoegde instanties heeft overgemaakt, die
er positief op gereageerd hebben. Onmiddellijk na zijn terugkeer uit New York,
in het midden van oktober, heeft Tito deze kwestie zelf ter hand genomen.
Kort daarna vertrokken Mgr. Seper, de nieuwe aartsbisschop van Agram, en de
aartsbisschop van Belgrado naar Rome. Concrete resultaten zijn er voorlopig nog
niet aan te wijzen, maar zijn toch wel te verwachten. Als deze kwestie een
bevredigende oplossing kon vinden, zou voor het Westen een grote, zo niet de
grootste, hinderpaal uit de weg geruimd zijn om met Joegoslavië waarlijk vriendschappelijke betrekkingen te onderhouden die méér zijn dan een steeds bedreigde en uitsluitend op militaire en economische overwegingen steunende belangengemeenschap 1
) .

1 ) Cfr. verder A. Van Peteghem, Joegoslavië 1960 in Streven, januari 1961, pp.
357-367.
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AT de nieuwe Amerikaanse regering er andere opvattingen op na houdt
D
dan de vorige onder president Eisenhower, is wel duidelijk gebleken gedurende de moeilijkheden rond Laos. Wel had ook Eisenhower vorig jaar samengewerkt met de na de putsch van de Pathet Lao o.l.v. Kong Le tot stand gekomen neutralistische regering onder Soevannah Phoema, maar dit ging niet van
harte; er bestond in Washington nu eenmaal een diep geworteld wantrouwen
tegenover alles, wat neutraal zei te zijn en men was dan ook onmiddellijk bereid
om generaal Phoemi Nosavan en de regering Boen Oem te steunen, toen de
eerste verklaarde pro-Westers te zijn en daarom in verzet te komen tegen het
neutralisme van Soevannah Phoema. Terwijl de laatste gedwongen werd naar
Cambodja te vluchten, ontwikkelde zich in Laos een felle strijd tussen de proWesterse troepen van Nosavan, gesteund door Amerikaans materiaal en geld,
en de combinatie van neutrale en linkse elementen o.l.v. Kong Le, gesteund met
Russisch materiaal.
De anti-neutralistische houding der V.St. vond weinig waardering bij verschillende Aziatische en Europese mogendheden. Zowel Cambodja, Burma en
India als Engeland en Frankrijk vroegen zich af of het wel mogelijk was om
een gewapend opdringen van de communistische macht in Laos effectief tegen
te houden. Het gevaar bestond, dat er zich hier een tweede Korea-conflict zou
ontwikkelen, echter onder voor het Westen veel ongunstiger omstandigheden,
daar het uiterst moeilijk zou zijn om gedurende lange tijd voldoende steun aan
de pro-Westerse elementen te verlenen. Zij wezen daarbij op het gevaar, dat
gegeven de grote kans op een uiteindelijke communistische overwinning van
hieruit een bedreiging zou kunnen worden gevormd voor de omliggende landen,
allereerst Z.-Vietnam en vervolgens voor geheel Z.-O.-Azië. Daarom drongen
zij aan op de neutralisering van Laos en president Kennedy heeft nu resoluut
deze zijde gekozen. De neutralisatie van Laos zou kunnen worden bereikt via
een internationale commissie zoals die op de conferentie van Genève in 1954 in
het leven was geroepen, of maar dit zou meer tijd vereisen door een
nieuwe conferentie. Aanvankelijk leek het erg vlot te verlopen, toen er op
11 maart een bijeenkomst plaats had, waarop de rechtse regering zich verzoende
met de neutralistische van Soevannah Phoema en beiden zich uitspraken voor
een politiek van strikte neutraliteit; bij de nadere uitwerking van dit principiële
akkoord bleken beide partijen het over de te volgen weg niet eens te kunnen
worden, zodat het conflict zich verder toespitste.
Dit leidde tot diverse gelijktijdige diplomatieke stappen om tot een oplossing
te komen. De Amerikaanse ambassadeur in Moskou reisde Chroestsjef achterna
naar Siberië om met hem diverse kwesties te bespreken en er werd aangenomen,
dat Laos de hoofdschotel vormde; later had er een onderhoud plaats tussen de
Amerikaanse secretary of state, Rusk, en zijn Russische collega, Gromyko, in
Washington. Ook Engeland mengde zich in deze kwestie door een beroep te
doen op Rusland om mee te werken aan een spoedige oplossing van het conflict;
het stelde voor om de internationale drie-mogendheden-commissie, bestaande uit

796 POLITIEK OVERZICHT
India, Canada en Polen, weer tot nieuw leven te wekken en deze een plan te
laten opstellen om de vrede te herstellen; vervolgens zou een internationale
co. nf erentie moeten plaats hebben, waaraan zou worden deelgenomen door de
landen, die ook aan de Geneefse conferentie van 1954 deelnamen, eventueel
uitgebreid met vertegenwoordigers van de aan Laos grenzende landen.
Voor president Kennedy was echter een andere vraag wel zo belangrijk. Aan
de ene kant praat Moskou voortdurend over het verlangen naar een betere verstandhouding met de V.St.,-maar aan de andere kant laat de Russische regering
niets ongedaan om de spanning in Laos te vermeerderen. Wil Chroestsjef hier
proberen hoever hij wel kan gaan tegenover de nieuwe machthebbers in Washington ? Zo groeide Laos uit tot een test voor beide partijen. De Amerikaanse
president stelde mede daarom op een persconferentie op 24 maart de zaken erg
duidelijk; de V.St. voelen- niets voor een politiek à la München; zij zijn nog
steeds voorstanders van een vreedzame regeling en willen Laos niet dwingen
binnen het Westerse kamp; wel willen zij het neutraal maken zoals b.v. in
Europa Oostenrijk neutraal is, d.w.z. bij geen van beide blokken aangesloten.
Daarvoor moet er een einde komen aan de voortdurende Russische hulp aan de
troepen van Kong Le; zou dit niet gebeuren, dan zouden noch de V.St., noch
de landen aangesloten bij de ZOAVO zich afzijdig kunnen houden, maar alle
maatregelen nemen, die geschikt zouden zijn om de neutraliteit van Laos tot
stand te brengen. Dit betekende voor Chroestsjef niets meer en niets minder
dan een duidelijke waarschuwing, dat in de V.St. het geduld op was, een waarschuwing, die nog eens extra verduidelijkt werd door verplaatsing van Amerikaanse marine-eenheden naar de wateren rond Achter-Indië.
Kennedy wist zich van alle kanten stevig gesteund. Zondag 26 maart had er
te Key West een onverwachte samenkomst plaats met de Britse premier Macmillan, die de Engelse gebieden in de Caribische Zee bezocht; zij werden het
over de te volgen weg geheel eens en stelden de Gaulle op de hoogte van hun
plannen. Van te voren had de president zich verzekerd van de steun der republikeinen, zoals bleek uit een persconferentie van Eisenhower; ook had hij de
Indiase premier Nehroe d.m.v. zijn reizende ambassadeur Harriman ingelicht
over de Amerikaanse houding i.z. Laos en deze laatste drong er vervolgens in
Moskou op aan het Westelijk plan te aanvaarden; tenslotte keurde de op 27
maart te Bangkok bijeengekomen ZOAVO-conferentie het Amerikaanse optreden goed zij het dan na enige moeilijkheden.
Het officiële antwoord van Rusland op de Engelse voorstellen is pas op 1 april
overhandigd kwestie van tijd winnen, daar de troepen van Kong Le aan de
winnende hand waren ? maar de reactie van de Russische „Pravda'' gaf al
eerder hoop op een vreedzame oplossing. Deze werd groter, toen de bespreking
tussen president Kennedy en de Russische minister Gromyko gunstig verliep.
Het blijft echter een vraag welke houding communistisch China zal aannemen;
van de ene kant wordt bericht, dat het geen bezwaar heeft tegen de neutralisatie
van Laos, maar van de andere kant verluidt, dat het niets voelt voor de Engelse
voorstellen. Hoe dan ook, zelfs als tot neutralisatie van Laos zal worden besloten, zullen er nog talrijke punten overblijven, waarover tijdens de komende
besprekingen moeilijkheden kunnen ontstaan. Goed is in elk geval, dat de V.St.
zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en niet van plan zijn achter de
feiten aan te lopen, maar doelbewust proberen het initiatief in handen te nemen.
President Kennedy heeft de eerste vuurproef tot nu toe goed doorstaan en zowel
-
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de S.U. als communistisch China kunnen nu weten wat zij aan hem hebben.
. Van 8-17 maart vergaderde in Londen een vreemd samengestelde club, de
jaarlijkse conferentie der premiers van het Gemenebest. Behalve een aantal uitgesproken Westerse staten behoren hiertoe ook een aantal neutralistische mogendheden en de laatsten variëren weer van strikt neutraal tot een naar samen-.
werking met het communisme overhellende politiek. Enkele in Londen aanwezige premiers hebben de onafhankelijkheid van hun land pas na harde strijd
tegen Engeland weten te verkrijgen en maakten tijdens deze periode kennis met
de toestanden binnen de Britse gevangenissen. Verder zijn er enkele leden, India
en Pakistan of Nigerië en Ghana, die niet zo best met elkaar kunnen opschieten.
Dit alles verhindert echter niet, dat Engeland er toch in is geslaagd allen bij
elkaar te houden in een band, die wel uiterst los moet zijn, maar toch in deze
wereld een macht vormt; met een enkele uitzondering n.l. zijn alle 12 landen,
die samen het Gemenebest vormen, lid van de Verenigde Naties en wanneer zij
er in slagen gemeenschappelijke richtlijnen voor hun optreden aldaar op te stellén, kan Engeland via dit Gemenebest niet alleen grote invloed uitoefenen in de
V.N., maar ook in de gehele Afrikaanse en Aziatische wereld. Dit vreemde
samengaan van volkomen onafhankelijke staten vormt eigenlijk de enige reden,
waarom Engeland nog aanspraak kan doen gelden op de positie van grote mogendheid al is het dan ook niet een gelijkwaardig partner voor de grote twee,
de V.St. en Rusland.
Een van de voornaamste kwesties, die op deze conferentie ter sprake kwamen,
was het lidmaatschap van de Unie van Zuid-Afrika. Op 5 oktober van het vorig
j aar werd in de Unie bij een volksstemming waaraan alleen de ruim 13/4 milj oen blanken deelnamen en niet de ruim 12 milj oen negers en kleurlingen met een meerderheid van goed 75 duizend stemmen besloten met ingang van
31 mei a.s. de republikeinse staatsvorm in te voeren. Op zichzelf genomen was
dit geen beletsel voor het lidmaatschap van het Gemenebest; er zijn meer republieken lid, zoals India en het nu toegelaten Cyprus. Z.-Afrika moest echter als
gevolg van dit besluit een verzoek indienen om lid te mogen blijven en de behandeling hiervan gaf andere leden de gelegenheid hun mening nog eens te
zeggen over de rassenpolitiek van Verwoerd. Reeds op de Gemenebestconferentie in mei vorig j aar waren er harde woorden gevallen over deze politiek, maar
daar Verwoerd als gevolg van een op hem gepleegde aanslag niet aanwezig kon
zijn, dreef men de zaak niet zover, dat men ging spreken over een mogelijk
royement. Nu kregen de tegenstanders een nieuwe kans. Premier Macmillan
heeft zijn uiterste best gedaan om uitsluiting . of uittreden te voorkomen; hij
bezigde hierbij vooral het argument, dat het Gemenebest matigend zou kunnen
optreden, zolang de Unie nog lid was. Aanvankelijk leek het er op, dat hij succes zou hebben; de felste tegenstanders van Verwoerd, de Afro-Aziatische landen en Canada, bleven de apartheidspolitiek fel veroordelen, maar wensten niet
zover te gaan, dat zij het lidmaatschap zouden weigeren. Premier Verwoerd
stelde zich op het standpunt, dat de apartheidspolitiek geheel een binnenlandse
aangelegenheid was, en dat het een der principes van het Gemenebest was, dat
de landen zich niet zouden bemoeien met elkaars binnenlandse zaken. Het is
Macmillan tenslotte niet gelukt de kwestie van het lidmaatschap gescheiden te
houden van die van de apartheid; lang heeft hij geprobeerd in één formule
onder te brengen de handhaving van Z.-Afrika als lid, de veroordeling van het
rassenbeleid en het verweer van Verwoerd. Toen hij hierin bijna geslaagd was,
,
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verklaarde Verwoerd plotseling geen interesse meer te hebben en zijn verzoek
om toelating in te trekken. Z.-Afrika zal wel blijven behoren tot het sterlingblok
en goede betrekkingen blijven onderhouden met Engeland en alle Gemenebestlanden, die zulks wensen. De reacties op dit besluit zijn uiteraard zeer verschillend. Het in de Unie verboden Afrikaans Nationaal Congres is verheugd over
de houding van de andere Gemenebestlanden; de Z.-Afrikaanse oppositieleider,
Sir de Villiers Graaf, ziet de toekomst zeer somber in; Nehroe acht het feit, dat
het Gemenebest dit probleem heeft kunnen oplossen een bewijs van innerlijke
kracht en de Australiër Menzies maakt zich ernstig ongerust over de gevolgen.
Van de gelegenheid, dat talrijke Z.-O.-Aziatische topfiguren in Londen bijeen
waren, maakte de Nederlandse minister van buitenlandse zaken, Luns, gebruik
om met hen te spreken over N.-Guinea en de verhouding Nederland-Indonesië.
In het kader van de Nederlandse plannen om N.-Guinea te leiden naar zelfbeschikking werd in februari een N.-Guinea-raad samengesteld, waarvan 16
leden werden gekozen en 12 door de gouverneur werden benoemd; deze raad
is thans. op 5 april plechtig geinstalleerd. Mogelijk in verband hiermee is de
houding van president Soekarno t.o. Nederland de laatste tijd verscherpt; herhaaldelijk werden vooral na het tot stand komen van een akkoord tussen
Indonesië en Rusland bedreigingen met militair geweld geuit en tenslotte
verklaarde Djakarta geen goedkeuring meer te hechten aan de regeling, dat
Engeland na het verbreken van de diplomatieke betrekkingen tussen Nederland
en Indonesië op 17 augustus 1960 de Nederlandse belangen bleef behartigen,
een maatregel, die zelfs in oorlogstijd ongebruikelijk is. Minister Luns heeft
geprobeerd tengkoe Abdoel Rahman van Malakka in te schakelen om de spanning tussen Nederland en Indonesië te verminderen, maar deze heeft verklaard,
dat Soekarno slechts overdracht van N.-Guinea aan Indonesië wenst en dat
Nederland dit weigert; daar geen van beiden van dit standpunt wenst af te
wijken, kan zijn bemiddeling geen succes hebben; ook zijn plan om een beheerschapsraad voor N.-Guinea in te stellen, bestaande uit Australië, India en Malakka vond geen genade in de ogen van een van beide partijen.
Na veel geheime contacten en enige meer openlijke besprekingen is thans
datum en plaats vastgesteld voor de onderhandelingen tussen Frankrijk en de
F.L.N., n.l. 7 april te Evian. De laatste dagen zijn er echter weer nieuwe moeilijkheden ontstaan, daar de F.L.N. er niet mee kan instemmen, dat Frankrijk
tegelijkertijd ook besprekingen voert met de meer gematigde beweging van
Messali Hadzj. De F.L.N. staat op het standpunt, dat zij alleen het gehele
Algerijnse volk vertegenwoordigt, hetgeen eerst bewezen zou moeten worden.
Van Tunesische zijde en zelfs door de V. St. wordt geprobeerd de partijen toch
aan de conferentietafel te krijgen. J. Oomes
BELGIE

Op 26 maart gingen de Belgen ter stembus. De verkiezingscampagne was
kalm geweest, het publiek gaf blijk van een betrekkelijke onverschilligheid en
de pronostieken voorzagen over het algemeen weinig verandering. De liberalen
zouden nogal vooruitgaan; de B.S.P. zou het gelag van de stakingen betalen met
verlies naar rechts én naar links (aanwinst voor de communisten) ; de C.V.P.
zou haar posities grotendeels handhaven en met de Volksunie werd slechts weinig rekening gehouden. De werkelijke uitslagen waren dan ook een verrassing:
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% stemmen
Liberalen

12,32 1

CVP
BSP

41,46

Communisten
Volksunie
Onafhankelijken

36,73

Kamer
aantal zetels

)

( — 5,03)
)

3,11 (+ 1,22)

3,41 (+ 1,43)
2,16 (+ 1,46)

20 ( 2 1)
96 (— 8)
84
5 (+ 3)
5 (+ 4)
2 (+ 2)
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Senaat
% stemmen aantal zetels
12,22 1 )
42;10 i — 5,02)
36,84 )
3,13 (+ 1,21)
3,03 (+ 1,54)
2,86 (+ 2.11)

ii (— 1)
47 (— 6)
45 (+ 5)

1
2 (+ 2)

—

1 ) De vergelijking met 1958 is slechts bij benadering mogelijk, gezien de kartellijsten in dat jaar.

Voor de provincieraden viel dezelfde tendens waar te nemen. De C.V.P. ging
praktisch algemeen achteruit, maar ze behield de meerderheid in de Vlaamse
provincies en Luxemburg en kreeg, dank zij een akkoord met de liberalen, toegang tot de bestendige deputaties van Brabant en Namen. Henegouwen en Luik
behielden hun socialistische meerderheid.
Na de aanwijzing der provinciale senatoren en de coöptatie zal de definitieve
samenstelling van de senaat er waarschijnlijk als volgt uitzien: C.V.P. 80 (-1 l),
B.S.P. 75 (+10), Liberalen 17 ( 1), Communisten 1, Volksunie 2 (+2).
Van de vooruitgang voor de liberalen is dus weinig terecht gekomen. Weliswaar wonnen ze ongeveer 20.000 stemmen, maar die brachten hun één zetel
minder op (men begrijpt waarom ze zo aandringen op de wijziging van de kieswet, die de overschotten beter zou valoriseren) . Ondanks hun propaganda die
hoofdzakelijk gericht was op de rechtse kiezers van de C.V.P. die een C.V.P.B.S.P.-coalitie vreesden of afkeurden, hebben ze van die kant weinig of niets
gewonnen. In West-Vlaanderen en Limburg, waar er geen kartel meer opkwam,
verloren ze hun laatste rechtstreeks verkozen mandatarissen.
De C.V.P. werd de grote verliezer. Ze viel praktisch terug op het peil van
1954. Klaarblijkelijk heeft het kiezerskorps vnl. de C.V.P. verantwoordelijk
gesteld én voor het verlies van Kongo, én voor de crisis van het regime, én voor
de eenheidswet met haar onpopulaire beschikkingen op sociaal en fiscaal gebied.
Het is echter opvallend dat haar verliezen niet de liberalen en socialisten ten
goede zijn gekomen, maar wel de Volksunie en de rechtse onafhankelijken.
Anders gezegd, velen die zich door de schoolkwestie in geweten gebonden achtten om voor de C.V.P. te stemmen, hebben nu, na de afsluiting van het schoolpact en de verdraagzaamheidsverklaringen van de linkse partijen, hun vrijheid
hernomen en vaak naar de stem van het misnoegen geluisterd. Een gedeelte
dezer kiezers ware de C.V.P. misschien trouw gebleven, indien deze, i.p.v. de
handen vrij te houden, zich tegen een coalitie met de B.S.P. had uitgesproken.
Zo hadden ze, o ironie, een nieuwe linkse coalitie mogelijk gemaakt .... De
kiezers hebben in elk geval minder belang gehecht aan de verdediging van de
democratie dan verwacht mocht worden. De C.V.P. betaalde echter ook haar
tekortkomingen op Vlaams gebied (taalwetgeving, zetelaanpassing, 123 sexies,
enz.) . Dit moge voor haar een teken aan de wand zijn!
Al wonnen de socialisten enkele senaatszetels en al gingen ze licht vooruit in
sommige Vlaamse streken die meer geïndustrialiseerd raken, toch verloren ze in
feite 30.000 stemmen. De oppositie had hun normaal voordeel moeten brengen,
maar dit werd te niet gedaan door de weerslag van de revolutionaire stakingen,
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waartegen de concrete verkiezingsbeloften niet geheel hebben kunnen opwegen.
Op hun linkervleugel zagen ze zich enigszins aangetast door de communisten,
vooral in Henegouwen. Maar het marxistisch blok blijft nog ruim 3% ten achter bij de uitslagen van 1954.
Het succes van de Volksunie baarde het grootste opzien en sommigen vragen
zich af of men hier niet de geboorte heeft meegemaakt van een belangrijke
nationalistische partij, die nog zou kunnen vooruitgaan tot op het peil van het
V.N.V. in de jaren 1930. Een vergadering van Vlaamse C.V.P.-gekozenen
wekte reeds in de week na de verkiezingen de indruk, dat „het klappen van de
zweep" gehoord werd. Het zal echter in de toekomst moeten blijken of het succes van de Volksunie zal bestendigd worden, dan wel of het aan een voorbijgaand misnoegen van een aantal Vlaamse C.V.P.-kiezers te wijten was. Op het
ogenblik ziet het er echter naar uit, met het gelijktijdig succes van de onaf hankelijken, alsof er een gevaarlijk virus der verdeeldheid aan het werk is, gevaarlijk én voor de christelijke eenheid (een te weinig gewaardeerd goed) én voor
het democratisch regime zelf.
Hoe zag nu de politieke toestand er na de verkiezingen uit ? Ondanks haar
zetelverlies bekleedde de C.V.P. een benijdenswaardige positie. Liberalen en
socialisten kwamen immers drie zetels te kort voor de meerderheid in de Kamer;
er kon dus geen linkse coalitie gevormd worden, daar het samengaan met de
communisten (en nog meer met de Volksunie) ondenkbaar was. Bleven dus als
coalitiemogelijkheden voor de volgende regeringen: C.V.P.-liberaal, C.V.P.B.S.P. en driepartijenregering. Aanvankelijk leken de liberalen de eerste formule
uit te sluiten en, met de kieswethervorming als conditio sine qua non voor
regeringsdeelname, de oppositie te verkiezen; tenslotte toonden ze echter een
neiging daarvan terug te komen. De driepartijenregering vond bij alle nationale
partijen weinig geestdrift; maar gezien de voorkeur van bepaalde hoge kringen
en personages, gezien ook de zorgwekkende financiële toestand, was deze formule nog niet per se uitgesloten. De C.V.P.-B.S.P.-formule had normaal de
meeste kansen; van socialistische zijde spraken de heren Collard, Spaak, Spinoy
en Renard zich ondubbelzinnig daarvoor uit; in de C.V.P.-leiding zou ook een
invloedrijke groep rond voorzitter Lefèvre voor die formule gewonnen zijn. Bij
een gedeelte der C.V.P.-groep bleef de tegenstand echter aanzienlijk, en vnl. in
de programma's schuilden wel enkele voetangels: intrekking van de sancties
tegen de stakers, bij de socialisten; verbetering van de verdedigingsmogelijkheden van de staat, bij de C.V.P.
De socialisten schenen wel haast te willen maken met het vormen van een
regeringscoalitie met de C.V.P. Maar de aanwezigheid van andere mogelijkheden en van moeilijk te reduceren twistpunten tussen de twee grote partijen wees
eerder naar een crisis van betrekkelijk lange duur. Op 30 maart wees de koning
dhr. Harmel (C.V.P.) als informateur aan. Tegelijkertijd werd het terrein voorbereid door technische comité's die de programma's én op het vlak C.V.P.B.S.P. én op het vlak C.V.P.-liberalen, aan een confrontatie onderwierpen om
het informatie- en latere formatiewerk te vergemakkelijken. Al was het maar
terwille van een resolute sociaal-economische vernieuwing en van een oplossing
der Vlaams-Waalse problemen werd een C.V.P.-B.S.P.-coalitie het meest waarschijnlijkk geacht. Maar einde maart was het terrein in elk geval nog niet effen;
hetgeen nogmaals bewijst hoe ongegrond de geruchten van een akkoord SpaakLef èvre waren, waarmee tijdens de campagne geschermd werd. L. Deraedt

Forum
Humanisering of Christianisering?
Men kan zeggen dat sinds het begin
dezer eeuw, of, om nog juister af te bakenen, sinds het uitbreken van wereldoorlog I, er zich een zekere onbehagelijkheid van de mensheid, althans van de
Westerse mensheid, heeft meester gemaakt. Het verschijnsel is zo veelomvattend en veelzijdig, zo verworteld in de
diepste lageringen van de menselijke na~
tuur, dat het moeilijk is deze onbehagelijkheid, deze levensvervreemding in
woorden te vangen.
Het culturele welbehagen, de burgerlijke verzadiging en de vredesverzekerdheid van rondom de eeuwwisseling kregen een onherstelbare schok, toen de
Westerse machten elkaar op leven en
dood te lijf gingen. Sindsdien is de levensangst, het besef der menselijke beperktheid, het bewustzijn van tegenover
een afgrond, een nihil te staan, niet meer
geweken. Dit onbehagen heeft een vloedgolf van zelfbezinning, van zelfreflexie
over de Westerse wereld uitgestort. Nooit
is er zoveel gedacht, gesproken en geschreven over de vervreemding des mensen van de natuur, over zijn „Vermas
sung", zijn geestelijke verproletarisering,
het verzwakken der persoonlijkheid en
wat daarmee samenhangt. De geweldige
veroveringen op de natuur, de ongelooflijke prestaties der techniek, het hoog
opgevoerde levenscomfort, verschijnselen
die alle binnen deze zelfde periode val .
len, hebben het cultuurbehagen der ne-.
gentiende eeuw niet kunnen herstellen.
Integendeel! Het is of de mens, de ontker
stende mens weer het bestaan van een
soort oerschuld is gaan beseffen.
Gelijktijdig immers met het afsterven
van dit cultuurbehagen begonnen de ge,schriften van Kierkegaard in engere en
die van Nietzsche in bredere kringen hun
invloed uit te oefenen. Kierkegaard fulmineerde tegen het oplossen der werkelijkheid in abstracte begrippen en stelde
de concrete mens met zijn noden en beperktheden in het middelpunt der aandacht en legde zo de grondslag van het
existentialisme. Nietzsche verzette zich
49
,

eveneens tegen alle systematisch en abstract gefilosofeer en schoof de natuurlijke mens met zijn instincten en psychische verweefsels naar voren. Kierkegaard
was de heraut van een heroïsch christen~
dom, van het alles-of-niets, terwijl Nietz
sche, de eeuwig gekwelde, God dood verklaarde en het machtsinstinct tot de grote
menselijke drijfkracht verhief. In Rusland
had de ziener Dostojewski ongeveer gelijktijdig in meerdere romans, vooral in
het bijna demonische Herinneringen uit
een sousterrain, de mens in zijn naakte
menselijkheid, in zijn irrationele ongebor
genheid, zijn „geworpenheid" voorge~
steld.
Heel dit anti-rationalistische en antiCartesiaanse complex is de mens der
twintigste eeuw min of meer bewust geworden en heeft hem voor realiteiten geplaatst, waarvoor hij vroeger de ogen
sloot of het juiste zintuig miste. Hij is het
nihilistische en het demonische in zijn
natuur gaan beseffen, het gespletene en
irrationele, wat moeilijk past in een afgerond ideëel systeem der werkelijkheid.
Met Nietzsche en Kierkegaard als voorgangers en leermeesters heeft Heidegger
de filosofische grondslag van dit zogenaamde existentialisme gelegd in een wereldberoemd boek, dat Sein und Zeit
heet, en waarin hij het bestaan van de
mens tekenend een „Sein zum Tode"
noemt. Ook Sartre heeft zowel door zijn
filosofisch werk als door zijn romans en
drama's zijn aandeel gehad in het verspreiden van een aanvankelijk enigszins
berucht existentialisme, doch hij heeft het
Cartesiaanse voetspoor niet geheel kunnen verlaten. Freud richtte zijn lens op
het driftenleven van de mens en verklaarde de libido tot de stuwende vitale
kracht. Hoe ver is hier de Westerse mens
verwijderd van het optimisme der Verlichting!
Wat de filosofen en psychologen in
zware, vaak moeilijk te verteren boeken
vastleggen, wordt door de muzisch geïnspireerden, de kunstenaars, op hun wijze
verwerkt en veruiterlijkt. Er heeft in deze
eeuw in alle kunsten een omkeer, een
revolutie plaats gehad als nooit tevoren.
-
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Ook hier is alle cultuurbehagen verdwenen om plaats te maken voor de weergave en uitbeelding van de gefolterde
mens. Als symptoom en voorganger van
dit verschijnsel zou Vincent van Gogh
kunnen gelden, bij wie „het gekweld-zijn"
de karakteristiek van al zijn werken is.
Men kan nauwelijks nog spreken van
„schone kunsten, nu de ,,schoonheid",
de aangebeden godin, onttroond is en de
weergave van de mens in al zijn beperktheid en getormenteerdheid hét grote doel
is geworden. „Al wie probeert een tot
eenheid gebracht begrip van de moderne
kunst als een geheel te krijgen, zegt de
Amerikaan William Barrett in zijn voortreffelijk boek Irrational Man van 1958,
moet de onaangename gewaarwording
ondergaan van in een braamstruik gevallen te zijn". En inderdaad, de destructie
van oude vormen en normen op elk
kunstgebied is zo volledig, dat niet alleen
de eerzame burger, maar ook „sensitive
observers" (volgens dezelfde Barrett, die
overigens de hedendaagse kunst zeer
hoog stelt, ze zelfs als een hoogtepunt
beschouwt) , „museumdirecteuren, kunstkenners en historici", de kunst van vandaag als een noodlottige afwijking beschouwen van de kunst uit het verleden.
Maar toch! Het is de kunst van ónze
tijd, de kunst die uitdrukking geeft aan
wat er wringt en woelt in de hedendaagse mens, zoals alle kunst de uitdrukking
is van de tijd waarin zij ontstaat. En in
de hedendaagse mens, die in verzet kwam
tegen de dwingelandij der eenzijdige en
abstracte rede, die zich plotseling van
het natuurlijke leven vervreemd zag en
gesteld in een wereld vol dreigende afgronden, hebben het klassieke evenwicht
en de cultuurverzadiging plaats gemaakt
voor de demon der verschrikking, voor
de machten van noodlot en nihilisme.
Hoe troosteloos en neerdrukkend is de
algemene sfeer der literatuur. Uit de romans en de toneelwerken, de vormen
waarin de literaire kunst zich hoofdzakelijk uitspreekt, is vrijwel alle optimisme
en idealisme verbannen. Wat bij voorkeur beschreven wordt, is het onideële in
de mens, het donkere en demonische, het
irrationele driftenleven, het chaotische en
tot neergang doemende. In één woord:

wat bijzonder belicht wordt, is eigenlijk
in al haar naaktheid en ellende, wat de
Christen de erfzonde noemt. Zo heeft de
mens dezer eeuw feitelijk weer, als onbewust, de erfzonde ervaren en heeft hij
te leven onder de schaduw ener verschrikking, die hij noch verstandelijk,
noch anderszins overmeesteren of beheersen kan.
Naast dit verschijnsel in de in-doorsnee
ongelovige of religieus onverschillige
mens openbaart zich nu bij de Christen
nen, althans bij veel katholieken, een an
dere tendens, een streven nl. om de erfzonde en haar gevolgen te verzwakken
en te minimaliseren. Allereerst is men
geneigd de zware, sombere waarheden
van het christendom te verzachten. De
hel wordt liefst als een voorwaardelijke
dreiging voorgesteld en het gevaar daar
te belanden schijnt volgens deze opvatting nogal gelimiteerd. De zonde, abstract
beschouwd, houdt wel haar verschrik
king, doch in verband met de mens wordt
zij teruggedrongen en de mogelijkheid tot
zonde wordt graag zoveel doenlijk ingeperkt.
Verder heeft de herlevende bezinning
op 's mensen eenheid, het verzet tegen de
al te rationalistische scheiding van ziel
en lichaam, een opvallende rehabilitatie
van het lichamelijke ten gevolge gehad
en het is vooral hierin, dat zich de mitigatie van het besef der erfzonde doet gevoelen. In de opvoeding van kind en
jeugdige worden natuurlijke aanleg en
aandrift zo overmatig gerespecteerd, dat
alle ingrijpen van buiten af een taboe
schijnt geworden.
Men zou van een zekere humanisering
van het Christendom kunnen spreken. De
toenadering tot de natuurlijke, door de
Geest niet geraakte mens brengt met zich
mee, dat de scherpe kanten zoveel mogelijk verhuld of verzacht, de streng schijnende voorschriften vermenselijkt en gemitigeerd worden, zodat er aan alle her
en der gerezen eisen en klachten wordt
tegemoet gekomen. In het tegemoet komen
aan al die menselijke noden op hoog ni~
veau en door de leidende instanties mor
gen we ongetwijfeld de altijd werkzame
impuls van de Geest des Heren zien.
Doch zodra elke lagere instantie, die
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nauwelijks nog een instantie is, het initiatief gaat nemen tot vernieuwing b.v. der
Eucharistische viering, tot het proclame
ren van al-of -niet geoorloofdheden, tot
allerlei protesten en eisen, vervalt men
licht in grenzeloze smakeloosheden of
huldigt vrijheden, waarover Paulus het
hoofd geschud zou hebben. Paulus! Hoe
graag zouden we zijn stem in deze tijd
gehoord hebben, zoals we hem nog altijd
horen over de charismatische gebruiken
en de Eucharistische viering in Corinthe.
Het mitigeren der door de wereld opnieuw ervaren erfzonde! Men zou de
vraag kunnen stellen: wordt het verlossingswerk van Christus niet daardoor
enigszins te kort gedaan? Heeft niet de
natuurlijke mens gelijk, wanneer hij gaat
beseffen, dat zijn bestaan een „Sein zum
Tode" is, dat er demonische, duistere
diepten in hem schuilen en onbeheerste,
ondoorlichte krachten hem neerhalen? Is
God niet mens geworden en gestorven
om deze „Machten der duisternis", deze
„poorten der hel" te overwinnen en het
zegel zijner verrijzenis op de in Hem gedoopte mens te drukken? Hoe onoverbrugbaar ogenschijnlijk is de nieuw-testar
mentische tegenstelling tussen de wereld
en het koninkrijk Gods. En al de glorie
van dit Koninkrijk licht op uit de oneindig heerlijke gestalte van Christus, een
glorie die op zijn verlosten terugslaat.
Uit hoe dieper val wij werden opgericht, hoe heerlijker Christus' verlossingsmm
daad uitstraalt. Niet het rozig mitigeren
van 's mensen gevallen toestand verruimt
het hart en verhoogt de heerlijkheid der
verlossing, doch de erkenning onzer gebrokenheid en naaktheid.
J. van Heugten S.J.

Nur ein Ausrufungszeichen?
Een minder vermaard monument dan
de Porta Nigra dat te Trier de Oudromeinse beschaving oproept, is het negen
en twintig meter hoge ontvangstpaleis
van Constantijn dat in de XIXe eeuw als
Evangelische kerk in gebruik werd geno-
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men. Ofschoon niet vermeld in L'Europe
blessée 1 ), deze tragische inventaris van
tijdens de jongste oorlog verwoeste kunstwerken, ontkwam het evenmin aan de
beschadigende nawerking van de bombardementen. Enkele jaren geleden werd
het gerestaureerd om opnieuw te dienen
als kerk.
Kort te voren hadden techniek-historici
zich speciaal voor het hypocaustum van
dit basilicaal gebouw geïnteresseerd. Men
wist dat tijdens de Oudheid voor een
ruimte • van 52.700 m 3 een stralingsvers
warming onder een vloer-oppervlak van
1636 m2 geïnstalleerd was geweest. Uit
de berekeningen hield men 580.000 kcal/h
ter bevrediging der warmtebehoefte over,
doch men ontdekte meteen dat daartoe
15% verwarmingsoppervlak ontbrak. Met
andere woorden: de vloer volstond niet
voor het vereiste minimum aan radiërend
nuttig effect. De zo geprezen Romeinse
bouwkundigen waren zestien eeuwen na
datum te licht bevonden.
Bij de restauratie legde men echter in
de wanden, na verwijdering van een 19de
eeuwse bepleistering, een authentiek netwerk van gaten en ijzeren haken bloot.
Duidelijk bleek dat daarin een buizenstel
sel, aansluitend op het hypocaustum, had
gestoken. Deze wand-stralingsverwarming had de gehele ruimte tot op een
hoogte van 8 meter omringd en een kleine berekening wees uit dat dáárin de bovenvermelde 15% school. De zo gepre~
zen Romeinse bouwkundigen waren gerehabiliteerd.
Dan kwam de klap op de vuurpijl.
Men ontwierp voor de kerk een moderne
elektrische verwarming, volgens het principe van de antieke vloer-stralingsverwarming. Na een berekening van de
warmtebehoefte volgens hedendaagse methode, kwam men tot 584.000 kcal/h, hetgeen geen noemenswaard verschil mag
heten met de 580.000 kcal/h der Romein
nen. ,,Man kann hier nur ein Ausru jungszeichen seizen".

Ziedaar een technisch epos in vrije navertelling naar gegevens uit Technik und
Handwerk im Imperium Romanum, een

1) L'Europe blessée, Inventaire photographique des Monuments détruits, Documents réunis et
commentés par Henry La Farge, Introduction de J.-A. Goris, Amsterdam-Antwerpen, 1947.
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geïllustreerde monografie van Dr.-Ing.
Fritz Kretzschmer VDI, welke als catalogus fungeert bij een gelijknamige tentoonstelling die door de Verein Deutscher
Ingenieure in 1958 te Keulen werd ingericht. Dit boeiende ensemble, dat in rijke
verscheidenheid inzicht verschaft in rekenkunde, handwerk, woninginrichting en
in de techniek van bouwen, verlichting,
wegenaanleg, bruggenconstructie, watervoorziening, scheepsbouw, krijgskunde,
e.d. der Romeinen, reist thans buiten de
Bondsrepubliek, onder meer ook in onze
landen (Tongeren, Provinciaal GalloRomeins Museum; Eindhoven, Technische Hogeschool) . Er schijnt grote be
langstelling voor te bestaan. Men kan
zich inbeelden hoe zowel beslagen technici als verblufte leken langs de foto's,
tekeningen en reconstructies proevend
lopen te genieten van zoveel gevarieerde
uitingen van vernuft: de heftuigen, de
platforms op kogellagers, de eindeloze,
optimaal functionele en met ongelooflijke
zorg afgewerkte heirbanen, de genorma
liseerde waterleidingsbuizen, de geheimzinnige industrie der terra sigillata, een
orgel als meesterstuk van schrijnwerkerij,
diopters, allerlei landmeterstoestellen en
niet het minst het wonder van de abacus.
Nu is daarbij echter vooral van belang
welke weerklank zulk een tentoonstelling
wekt in geest en gemoed van de mens ---de „gewone" en de „ingewijde" ~ uit de

de civilisaties? Twee jaren geleden, in de
maalstroom van de Heilige Rok-pelgrims
Trier binnengezogen, keek ik nogal onverschillig tegen dat Constantijns paleis
aan. Van het hypocaustum-wonder wist
ik toen niets af. Maar dat maakt het hele
gebouw, nu, in mijn herinneringsvisie,
toch nog niet tot een gestalte waarin de
vaardigheden gelouterde creativiteit zijn
geworden, zichzelf vermochten te overschrijden om samen te vloeien in een verheven samenhang die een glimp van 'onverklaarbare waarheden doet vermoeden.
Een groot kenner, wijlen Albert Rehm,
heeft aangetoond dat de Romeinse Keizertijd de aan de Grieken ontleende techniek wel is waar op grandioze wijze verder heeft ontwikkeld en kwantitatief opgevoerd, maar er niet in geslaagd is, aan
dit bestel van methoden en middelen nog
nieuwe creatieve ideeën toe te voegen 2),
Omdat een verblind geloof in vooruitgang alle bezinning uitsloot. Omdat de
disponibiliteit tot gedesinteresseerde bespiegeling, tot de niet op rendement en
concreet effect afgestemde studie ontbrak. Een metafysisch gerichte aanwending van kennis en kunde is de techniek
in het Imperium Romanum niet geweest.
Uit deze hoek bekeken vormt de tentoonstelling van de VDI een oord van
meditatie. In ons neo-technicum, dat een
ieder de plicht oplegt, weet te hebben
van het onvoorstelbaar wijde arsenaal

huidige industrieel-technische beschaving.

van voortreffelijke middelen dat de mens

Verbazing, bewondering? Wenkbrauwen
in de vorm van „nur ein Ausrufungszeichen"? Of het behagen der convenientia
waarin ons tijdstip dat verleden tijdsbeeld
als een voor-spiegeling van zijn eigen
perfectionering waarneemt?
Aan de manier waarop deze tentoonstelling van systemen, instrumenten en
machines in het normatieve doordenken
van de beschouwers verwerkt wordt, zou
men veel revelatiefs omtrent onze huidige
tijdgeest kunnen aflezen. Trekt men er
culturele, geestelijke en ethische conclusies uit? Waagt men zich aan een proeve
van paralleltrekking tussen de twee
daadbeluste en „totalitair" vertechniseer-

ter beschikking staat om vorm te geven
aan aarde en levensverrichtingen, ware
het wenselijk de afbeeldingen van aquaeductus, basilicae, castella, peristylia, viae
en naves te aanschouwen met achter het
netvlies de nimmer tanende vraag naar
de ethische zin van dit alles. Zulk een
historische terugblik zou wellicht kunnen
openbaren wat wij binnen onze onmiddellijke gezichtseinder zo zelden als een tot
consequenties aanzettend bewustzijn ervaren: dat het humanum techniek geen
volstrekte autonomie mag nastreven, los
van alles wat belangrijker is.
K.-N. Elno

2) Albert Rehm, Zur Rolle der Technik in der griechisch-rl mischen Antike, Archiv für Kulturgeschichte (Herausgeber: Walter Goetz), 28 (1938), p. 135 sq.

Boekbespreking
GODSDIENST
WIJERS, A. F., Over het lijden. ^– Paul
Brand, Hilversum, 1960, 63 pp., f 3.25.
Deze keurig gestyleerde „zeven overwen
gingen naar aanleiding van het lijden van
O. H. Jesus Christus" zijn fijnzinnige,
diepgaande en menskundige beschouwing
gen over het eeuwige probleem van het
lijden. Zij brengen de religieus georiënteerde lezer tot een inniger besef van de
condition humaine, van het onvermijde~
lijke en levensnoodzakelijke van het lijden, van de goddelijke ordening, die alles
in Christus zal bekronen. Het zijn geen
vasten- of lijdensmeditaties, geen gebedsoefeningen of kanselvoordrachten, doch
beschouwingen „naar aanleiding van",
zoals de ondertitel zegt. J. van Heugten
God tegemoet. Bloemlezing uit de werken
van St.-jan van het Kruis, vertaald door
Dr. J. A. C. Peters O.C.D. — Paul Brand,
Hilversum, 1961, 140 pp.
Dr. Peters leidt dit werkje in met een
zeer goede karakterizering van St.-Jan
van het Kruis als mens en heilige en vervolgens van zijn mystieke werken. Wat
er volgt als bloemlezing uit die werken
zijn korte fragmenten, willekeurig daaruit
gegrepen, maar gerangschikt onder bepaalde hoofden „God zoeken", „God
voorlopig vinden" en „God definitief
vinden". Ter kennismaking met deze
leraar der mystiek is dit boekje zeer geschikt. P. van Alkemade
BRUNA, Dr. M., Vragen in verband met
geloof en evolutie. ^-- Geert Groote Genootschap, 's-Hertogenbosch, 1960, 63
pp.
Dr. Bruna, die bioloog is van zijn vak,
heeft een goed populair overzicht gegeven van de huidige opvattingen omtrent
de evolutie. Hij beschouwt deze moeilijke
en nog lang niet opgeloste kwestie als
katholiek en spreekt in dit verband ook
over schepping en erfzonde. Een boekje
dat velen welkom zal zijn.
J. van Heugten
HARING, Dr. Bernard, De wet van
Christus II. Vert. — Het Spectrum,
Utrecht, Antwerpen, 1960, 820 pp., f 25
(f 43.50 de twee delen)
,,Een katholieke moraaltheologie voor
priesters en leken. Bijzonder deel", zo
luidt de ondertitel van dit lijvige boek.
.-

Werden in het eerste deel de grondbeginselen der christelijke levenswet omschreven en verklaard, in dit tweede deel worden de concrete levensproblemen nader
onder het oog gezien. De auteur groe.peert deze alle rond de grondwet van het
christendom, de liefde tot God en tot de
evenmens. Ook hebben de vertalers uit
de Franse uitgave van het oorspronkelijk
Duitse werk de bijbel-theologische inleiding overgenomen. Dit Gesetz Christi,
dat in Duitsland in enkele jaren reeds
meerdere uitgaven beleefde, ondervond
ook in het buitenland grote belangstelling.
Het is een standaardwerk dat de evange .
lische boodschap, de levenswet van Chris,tus, volledig en positief omschrijft en verklaart. Het boek is geschreven vanuit
„hoher Warte"; de auteur is vertrouwd
met wat de theologen en moralisten vóór
hem geschreven hebben en met de stromingen en tendensen der hedendaagse
leidende figuren in de theologie. Ook
voor leken is dit werk van bijzondere
betekenis. P. van Alkemade
,

LEEMING, S.J., Bernard, The Churches
and the Church; a study of Ecumenism.
.-- Darton, Longman ó Todd, London,
1960, 340 pp., 35 sh.
De inhoud van dit boek wordt uitstekend
aangegeven als zijnde een gids, wanneer
wij onze aandacht richten op het probleem van de verdeeldheid onder de
christenen en op de pogingen die in deze
eeuw, maar vooral de laatste vijftien
jaren, zijn aangewend om het probleem
tot een oplossing te brengen. Een gids is
meer dan een overzicht: een gids moet
ons wegwijs maken op onoverzichtelijk
of onbekend terrein. Father Leeming's
boek is een uitmuntende gids, dit niet zozeer omdat hij ons systematisch op de
hoogte stelt van alle feiten van de oecumenische beweging, en dit aan de hand
van vele aanhalingen uit officiële documenten, maar vooral omdat hij er voortdurend op bedacht is de gedachtengang,
de theologische positie, de moeilijkheden
van verschillende kerken eerlijk en duin
delijk te doen uitkomen. Hij gaat hierbij
tot het uiterste van hoffelijkheid, begrip
en sympathie, terwijl hij bij het verklaren
van de katholieke Kerk een diepe nederigheid aan de dag legt. Zijn houding is
dat we niet te maken hebben met onverzoenbare theologische systemen, maar
met kerken, en kerken zijn groeperingen
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Origenes' leer over God-Vader. Want

100) : God is Vader, omdat Hij in liefdevolle zelfmededeling een Zoon verwekt,
aan Zichzelf gelijk; deze Zoon is eeuwig
als de Vader, en is een goddelijk beamen
van de vaderlijke liefde, waardoor Hij
wordt verwekt (p. 89~90) . Vervolgens
wordt Gods vaderschap behandeld, zoals
het zich verwerkelijkt in de schepping, in
de voorzienigheid, in de verlossing, waardoor de redelijke schepselen deelname
ontvangen aan het zoonschap van de
Zoon, en in de eindvoltooiing, waarin
Gods machtige vaderlijke liefde de mach~
ten van het kwaad overwint. Bij deze
verschillende thema's blijkt, hoe de cenr
trale visie op God als de liefhebbende en
levenwekkende Vader inderdaad Orige-nes' opvatting over de grote christelijke
leerstukken beïnvloedt en bepaalt. Ook
als men over onderdelen met hem van
mening kan verschillen, lijkt de schrijver
voldoende te hebben aangetoond, dat de
leer van Gods vaderschap het kernstuk
van Origenes' „systeem" is (p. 1-4) .
Daarmee is dan tevens gegeven, dat ondanks verschillende aberraties, Origenes'
denken werkelijk vanuit het hart der
christelijke openbaring geschiedt. Is dat
de reden, waarom Origenes' werk in de
oudheid en ook weer in de nieuwste tijd
zo verrijkend blijkt voor echt christelijk
beleven? Deze keerzijde van Gods vaderschap, onze kinderlijke of beter persoonlijke verhouding tot God, komt in deze
studie betrekkelijk weinig ter sprake.
Maar hier ligt een uitgangspunt voor een
vruchtbare nieuwe bezinnig op de christelijke grondhoudingen. P. Smulders

juist Origenes, wiens werk in zulk levend
verband staat met de christelijke prediking en beleving, zelfs waar het wetenschappelijk theologisch werk is, leende
zich bijzonder voor zulk een onderzoek.
Deze eerste studie over het vaderschap
Gods in de patristiek kan het voorbeeld
worden voor anderen, die dit centrale
thema elders zullen onderzoeken. Na een
korte inleiding over de gedachte aan het
goddelijk vaderschap in de religieuze
wijsbegeerte van Origenes' omgeving, en
over het vader-beeld dat Origenes uit
zijn kinder- en jongensjaren meebracht
( interessante vergelijking met Augustinus,
in wiens jonge jaren moeder Monica domineerde) , wordt het beeld van GodVader in zijn grondtrekken geschetst: de
God van Origenes is een bewust, persoonlijk Wezen, wiens diepste zijn Goedheid en Liefde is (p. 51; vgl. p. 4) . Dit
wordt dan eerst uitgewerkt met betrek~
king tot het trinitair vaderschap (p. 53-

SUGRANYES DE FRANCH, R., e.a.,
Foi et Technique. (Coll. „Credo") . --Plon, Parijs, 1960, 181 pp., ing. NFr.
4,95.
In juli 1959 kwam de XIIIe algemene
vergadering van Pax Romana zich te
Leuven bezinnen over „L'accueil de la
foi dans un monde scientifique et technique". Een wereldwijd onderzoek naar de
feitelijke situatie van de katholieke intellectueel in de wereld van techniek en
wetenschap was daaraan voorafgegaan.
De resultaten daarvan vindt men hier.
Verder bevat het boek drie voordrachten
welke op het congres werden gehouden.
Kan. A. Dondeyne betoogt dat de marc
xistische stelling van de wezenlijke onr
verenigbaarheid van godsdienst en techniek in feite een regressie is naar de oude
Prometheusmythe. Het Christendom heeft
met zijn idee van schepping en transcendentie dit voorwetenschappelijk denken

van mensen, en van mensen die God
willen dienen en liefhebben, en dit in de
éne Kerk die Christus gesticht heeft. Het
begin van alle oecumenische bezorgdheid
is dan ook de naastenliefde en de eerbied
voor de ander en diens godsdienstig leven. Het betekent niet dat de schr. de
theologie en de leer verwaarloost; allerminst; maar evenzeer is hij overtuigd dat
er van éénwording nooit sprake zal zijn,
wanneer het probleem der verdeeldheid
alleen of voornamelijk gezien wordt als
een kwestie van godsdienstige leerstellingen. We kunnen dit boek, zowel om
zijn inhoud als om de geest waarin het
geschreven is, niet voldoende aanbeve
len. W. Peters
NEMESHEGYI, S.J., Peter, La Paternité
de Dieu chez Origène (Bibl. de Théologie section IV vol. 2) . Desclée en Co.,
Doornik, 1960, 244 pp.
Kern en inhoud van Jesus' boodschap is
de verkondiging van God de Vader: „Ik
heb uw naam bekend gemaakt" (joh.
17, 6) . Daarin ligt het verlossende woord
van het evangelie, en daarop berust de
diepste vreugde van elk christelijk beleven. Maar deze kern van boodschap en
beleving is zo eenvoudig dat enkele
woorden volstaan. Zij leent zich nauwelijks voor begrippelijke analyse of wetenschappelijke theologische bezinning. Over
de persoon van de goddelijke Vader is
weinig geschreven. De auteur van dit
werk heeft zich ten doel gesteld, deze
leemte aan te vullen door de studie van
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overschreden en ziet de synthese van
aards en hemels heil als een te ondernemen taak. J. Kaelin wijst op de noodzaak
en de mogelijkheid van een verhelderende confrontatie van het natuurweten schappelijk wereldbeeld en de theologisch-wijsgerige wereldbeschouwing. Ten
slotte houdt O. Costa de Beauregard een
warm pleidooi voor een betere verstandhouding tussen exacte wetenschappers en
theologen. De voordrachten worden ingeleid door S., de president van Pax
Romana. H. Berghs
KIRCHGAESSNER, A., e.a., Unser Gottesdienst, 2. Aufl. — Herder, Freiburg,
1960, XVI-416 pp.
Bijbel en liturgie staan in het brandpunt
der belangstelling. Naast gespecialiseerde
studies vraagt bovendien het wezen der
liturgie — een heilige handeling --- om
een „handleiding". De animator van bovengenoemd werk, pastoor A. Kirchgass
ner, heeft daarom een ploeg van liturgis-ten bijeengebracht om het pastorale aspect van de huidige liturgische beweging
te belichten. Geschreven in opdracht van
de Duitse liturgische Commissie, wil dit
boek de voornaamste elementen behanr
delen: de liturgie is immers van de jeugdbeweging naar de parochie overgegaan.
Namen als Guardini, Jungmann, Schnitz
Ier, B. Fischer en Kahlefeld getuigen van
de ernst der verscheidene bijdragen. Zon~
der in het hoog-wetenschappelijke te be
landen, geven de vele medewerkers de
concrete uitzichten die in het parochiewerk van onze tijd van toepassing zijn.
Opvoeding tot persoonlijke vroomheid,
functies in de kerkdienst, altaar en
woorddienst, alles wordt er behandeld
door bevoegde priesters-zielzorgers. Resultaat van een halve eeuw arbeid, wil
dit boek een verdere doorbraak der liturgische beweging mogelijk maken.
J. Vanneste
STAUFFER, E., Die Botschaft Jesu damals und heute (Dalp Taschenbiücher,
333) . — Francke-Verlag, Bern, 1959,
216 pp., geb. Zw. Fr. 3,80.
In de twee vorige deeltjes van zijn trilogie had Stauffer ons eerst het tijdsbeeld
geschetst van de periode waarin Jesus
leefde, om dan de historisch betrouwbare
gegevens te reconstrueren van dat leven
zelf. We hebben vroeger reeds enig voorbehoud gemaakt voor de methode van de
auteur (zie Streven, 1958, p. 301) . In dit
derde en laatste boekje biedt hij ons nu
een synthese van de leer van Jesus, doch
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om reden van de omvang der stof beperkt hij zich tot één aspect: de moraal
van Jesus. Stauffer gaat uit van de grondstelling dat de huidige evangelies niet
trouw de leer van Jesus weergeven, doch
veeleer een „Judaisierung" weerspiegelen
van die leer door - de primitieve Kerk.
Men moet dus de onechte, joodse elementen verwijderen om de authentieke moraal van Jesus terug te vinden. Een kiese
en gewaagde onderneming! Laten wij de
methode toetsen aan haar vruchten. De
moraal van Jesus zou een moraal geweest zijn zonder gehoorzaamheid: deze
deugd, bijna karikaturaal getekend, zou
alleen maar thuishoren in een „pervertierte" moraal, die vooral van Paulus
komt. Volgens St. predikte Jesus een moraal zonder wet, omdat het zijn woord is,
niet de wet, dat het leven schenkt. Het
vers uit de bergrede over de gerechtigheid die groter moet zijn dan die van de
schriftgeleerden en farizeeën (Mt. 5, 20)
zou een teken zijn van „superpharisaismus": het kan dus onmogelijk van Jesus
komen. Op een analoge wijze behandelt
St. de evangelieteksten over de liefde, de
moraal van de arbeid, de huwelijksmo
raal of de leer van de armoede: Jesus zou
geen ideaal van armoede gepredikt hebben (dit was het ideaal van de Esseniers) , doch integendeel tegen de armoede
gestreden hebben. Geen woord in het
boek over het gebed of over de wil van
God, wat in een christelijke moraal toch
wel van belang is. Zoals men ziet is de
zgn. oorspronkelijke moraal van Jesus
ten slotte een soort sociaal humanitarisr
me, een zuivere lekenmoraal. St. bekent
het trouwens zelf: de echte woorden van
Jesus hebben een verbazend profane en
geseculariseerde klank. Dit doet ons reeds
vermoeden dat er met de methode van
de auteur iets niet in de haak is. Veel
dingen heeft hij goed gezien, doch hij
maakt een overdreven en te grof gebruik
van de literaire kritiek, wat hem brengt
tot veel te scherpe contrasten tussen de
leer van Jesus en die van de primitieve
Kerk. Wie zal kunnen geloven dat deze
,,moraal van het zuiver menselijke" (135)
nog de echte moraal van Jesus is?
I. de la Potterie

-

SCHNITZLER, Theodor, Meditatie over
de H. Mis. 1 ste Deel Canon en Consecratie. Vert. — Romen Zonen, Roermond, Maaseik, 1961, 292 pp., f 8.25 en
f 9.50.
Deze geleerde en diepzinnige verhandeling over de H. Mis opent met een voor-
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woord van niemand minder dan de beroemde liturgist, Josef Jungmann. Dit
eerste deel behandelt de canon, het Hooggebed, zoals het hier heet, en de conse
cratie. De auteur gaat het ontstaan en de
historie hiervan na en ontwikkelt zijn visie hierop op magistrale wijze. Het boek
draagt een zeer persoonlijk stempel en
zal ieder lezer met ontzag vervullen voor
de bovenaardse grootheid der eucharistie.
Hoewel het geen meditatie is in de zin,
waarin wij dit woord gewoonlijk verstaan, stemt toch het prachtige betoog tot
bezinning en gebed en zal elkeen opnieuw
vervullen van eerbied en bewondering
voor de H. Mis. P. van Alkemade
LIESEL , Nicolaus, Bidt, broeders, met

ons. — N.V. Gooi en Sticht, Hilversum,

160 pp., f 12.50.
De van origine Duitse pastoor N. Liesel,
die lange tijd in Rusland werkzaam was,
heeft dit prachtig geïllustreerde werk over
de Oosterse liturgieën, zowel wat de text
als wat de illustraties betreft, verzorgd.
Het werk biedt foto's met begeleidende
verklaringen van een twaalftal Oosterse,
met Rome geunieerde liturgieën, waarvan
veruit de meeste in Nederland vrijwel onr
bekend zijn. De presentatie van het boek
is, wat druk en reprodukties betreft, voortreffelijk. In deze tijd van onderlinge toenadering en hernieuwde liturgische belangstelling zal zulk een werk velen welkom zijn. P. van Alkemade

HERMANS, Francis, Ruysbroeck l'Admirable et son école. Textes pour l'histoire sacrée, choisis et présentés par Daniel Rops. r Librairie Arthème Fayard,
Paris, (1958) , 240 pp., NF 8,50.
Aangenaam geschreven, vlot leesbaar,
modern voorgesteld: beeld van de tijd,
van de algemene spiritualiteit, van Ruusbroec's gestalte, van de stichting, levenswijze, en interessante figuren onder de
monniken van Groenendaal, het geheel
gevolgd door enkele goedgekozen teksten.
Over de mystiek of de leer van R. vernemen we hier niet veel. Maar ook in het
Nederlands hebben we nog niet eens een
echt goed vulgarisatiewerk, waaraan zeker behoefte bestaat.
A. Deblaere
Credo-reeks. Mgr. de BAZELAIRE, Ook

de leek is de Kerk. A. RéTIF, Catholici-

teit A. M. HENRY, De heilige Geest.
Raymond VANCOURT, Moderne gedachte en christelijke wijsbegeerte. ---^
Standaard~Boekhandel, Amsterdam, Antwerpen

Onder redactie van enige Paters Carmelieten verschijnt de Credo-reeks, een ser
rie uitgaven in klein, handig formaat,
waarvan elk deeltje een bepaald aspect
van het geloof behandelt. De reeks is een
vertaling van een Franse uitgave onder
redactie van Daniel Rops. De auteurs
zijn allen bekende en competente figuren
in het katholieke leven. R. S.

SOLLER , Abbé André, Retraites d'en.

CARRé, O.P., A. M., Le sacerdoce des
laïcs. — Editions du Cerf, Paris, 1960,

les". Préface de S. E. Mgr. Piérard. •-

Deze uitgave bundelt de zes preken die

fants. Collection „Expériences PastoraEd. Fleurus, Paris, 1960, 184 pp., NFr.
5,85.

In het conferentie-schema, waarbij de
kinderen alleen maar passief toeluisteren,
variatie brengen en misschien verandering is thans niet alleen een wens maar
ook een noodzaak voor elke predikant.
In een eerste, theoretisch gedeelte zet
Schr. uiteen, wát een kinderretraite (11-16 jaar) onderscheidt van een voor volwassenen, met een ,,plan-type" van de
voorbereiding op de hernieuwing der
doopbeloften; in het tweede deel: 9 schema's van geslaagde experimenten. Elk
thema wordt bijbels, liturgisch en lyrisch
(zang, uitbeelding enz.) uitgewerkt en
aan de hand van gepolycopieerde vrar
genlijsten besproken in de équipes. Afge
zien van de ervaring van de auteur moet
de bruikbaarheid van de voorstellen natuurlijk blijken uit een bredere praktijk.
H. Leuridan

179 pp.
in de Notre Dame gedurende de Vasten
van 1960 gehouden werden. De titel alleen reeds bracht het publiek tot een dieper besef van het laïcaat in de Kerk. Of
de inhoud de eigen plaats en de zending
van de leek juist bepaalt, is een andere
vraag. Bij de lezing blijft steeds de verwarring tussen het „priesterschap der leken" en het „priesterschap der gelovi-gen" doorwerken. J. Beyer
KUNST EN

CULTUUR
HLINNINGER, B., Het toneel in de Am-

sterdamse Schouwburg van 1637 (Mededelingen K. N. Ak. v. Wetenschappen,

Afd. Letterkunde, 22,4) . — N.V. NoordHollandsche Uitg., Amsterdam, 1959, 38
pp., 1 plan, ing. f 3.
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Dit brochuurtje illustreert de levendige
bedrijvigheid welke de Noordnederlands
sche toneelkunde aan de dag legt. S.,
professor aan de Columbia University,
neemt de • opbouw van de Amsterdamse
scène als uitgangspunt om de technische
uitrusting van het Nederlandse toneel in
de 17e eeuw te vergelijken met de heersende normen in Europa en er uit af te
leiden hoe dit toneel werd aangewend en
in welke zin de kunstmethoden werden
toegepast. Uitvoerige inventarisering,
grondig bibliografisch onderzoek, comparatistische studie der bewaarde schetsen en plattegronden brengen S. ertoe
vast te leggen dat ontwerper Jacob van
Campen een model heeft gebouwd van de
theatertechnische denkbeelden, die in de
toneelgeschiedenis doorgaans op Sabbattini's handboek van 1638 worden teruggevoerd. C. Tindemans
Custos quid de node? Osterreichisches
Geistesleben seit der Jahrhundertwende.
Herausgegeben von K. RUDOLF und L.
LENTNER. — Herder, Wien, 1961, 388
PP•# D.M. 20.
Een aantal vrienden en leerlingen van de
Oostenrijkse pedagoog en catecheet Michael Pfliegler heeft bij gelegenheid van
diens 70ste verjaardag bijdragen geleverd
tot een belangrijk werk, dat ook buiten
Oostenrijk aandacht verdient. Zo schrijft
W. Keilbacht over „Irrationalismus und
Intuitionismus, Zur allgemeinen religibsen
Lage Europas nach 1918", Josef Liener
over „Glaube und Einicht", V. Frankl
over „Wien und das Erbe Siegmund
Freuds". Drie andere auteurs behandelen
„Das Erziehungsbild der Gegenwart",
terwijl een achttal bijdragers schrijven
over verschillende aspecten van de he
dendaagse pastoraal, de zielzorg in stad
en dorp, de liturgische en de Bijbelbeweging enz. De auteurs zijn allen vakmensen, professoren en leraars; zodoende
biedt dit met zorg uitgegeven werk een
overzicht van wat er heden ten dage gedacht en geschreven wordt in Oostenrijk
en daarbuiten over meerdere sectoren
van het geestesleven. P. van Alkemade
NEDDEN, 0 zur en RUPPEL, K. H.,
Redams Schauspielführer. 6. Aufl. -Ph. Reclam Jun., Stuttgart, 1960, 1168
pp., 32 pl., geb. D.M. 9,80.
EMMEL, Felix, Bertelsmann Schauspielführer von Aischylos bis Ionesco. — C.
Bertelsmann, Giitersloh, 1960, 448 pp.,
100 ill., geb. D.M. 9, 80.
Het kan een hopeloze onderneming lijken
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2500 jaren dramatische kunst samen te
willen vatten in een boek met nog steeds
menselijke afmetingen. Toch is het nuchtere wikken en wegen van wat de theaterleek kan interesseren en wat, zonder
het historisch beeld te verwringen, mag
weggelaten worden, erin geslaagd deze
moeilijke opgave tot een gelukkig resultaat te voeren. De Reclam-gids, die over
heel wat meer ruimte kon beschikken,
gaat na een vluchtige schets van de hele
theatergeschiedenis op de afzonderlijke
dramaturgen in door ze in hun meest gespeelde produkten te karakteriseren. De
Bertelsmann-raadsman verkiest de synthese van bepaalde periodes, zo thematisch als genealogisch, waarna pas de
individuele auteurs hun beurt krijgen in
die stukken die het sterkst de stempel
van de periode illustreren. De alleen
maar nieuwsgierige naslager vindt in Reclam een overvloed van personen, drama's, data en feiten, terwijl Bertelsmann
selectiever te werk gaat en daardoor in
staat is de intellectuele analyse scherper
te formuleren. Beide uitgaven zijn uitvoe
rig en aantrekkelijk verlucht met recente
foto's. C. Tindemans
FORSTNER, Dorothea, Die Welt der
Symbole. ^-- Tyroliaverlag, Innsbruck,
1961, 671 pp., 1 pl., 124 ill., D.M. 32.
Afgaande op de titel had men hier een
diepere bezinning op het symboolbegrip
kunnen verwachten. Maar dit is niet het
geval. De korte inleiding herneemt slechts
de klassieke definitie van het symbool:
een ding dat, door een zekere analogie,
iets geestelijke tegenwoordig stelt. Het
werk zelf is tamelijk encyclopedisch opgemaakt. Slechts bij uitzondering wordt
naar de zin van tekens en symbolen gezocht. Daar de bibliografie ietwat schaars
en verouderd blijkt te zijn, is het niet te
verwonderen dat recente detailonderzoekingen niet worden vermeld. Het boek zal
hoofdzakelijk in grafische scholen bruikbaar zijn als naslagwerk en handleiding
op het gebied der Bijbelse en christelijke
iconografie. M. De Wachter
BACHELARD, Gaston, Poetik des Raumes (Literatur als Kunst) . ^-- Carl Ranser Verlag, München, 1960, 284 pp.,
D.M. 22,50.
Dit is een vertaling van het oorspronkelijke La poétique de l'espace (1957) .
Door een fenomenologie van het poëtisch
beeld zoekt Bachelard naar de oorsprong
van het imaginaire. Zelf noemt hij zijn
methode nu minder objectief, maar meer
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dynamisch dan vroeger. In detail analyseert hij „de gelukkige ruimte" van de
mens, d.w.z. de ruimte waar hij zich thuis
voelt: zijn grond, zijn huis, zijn binnenen buitenleven, zijn intimiteit en verborgen hoekjes. Tevens is het een bezinning
op de waarde van deze elementen in een
poëtische schepping. Zo bewijst S. dat
het woord „vaste" bij Baudelaire geen
ruimtelijke maar een inwendigheidscategorie is: zij suggereert kalmte en sereniteit. Men weet dat de interpretaties van
Bachelard wel eens meningsverschil en
kritiek toelaten, maar de lezing van zijn
studies blijft verrijkend en dwingt tot
bezinning. M. De Wachter
SCHMIED, Wieland, Das Poetische in
der Kunst. ~ Glock und Lutz, Nürnberg,
1960, 154 pp., D.M. 7.50.
Het poëtische is niet vooreerst een kwestie van literatuur, het is een vitale dimensie van ons menszijn. Het is een tijdsgebonden uitdrukking van iets eeuwigs.
Vandaar, volgens S., het immer feestelijk
karakter van het poëtische: het feest is
een tijdloos ogenblik dat rust in de schoot
der eeuwigheid. Deze grondvisie, blijkbaar de aanzet van een theorie die deze
jonge Weense kunstenaar later wil uitwerken, wordt toegepast op moderne letterkunde en schilderkunst. Volgens S.
komt het poëtische heden ten dage slechts
zelden voor, omdat de modernen te veel
en te weinig verwachtingen koesteren: te
veel aardse en te weinig eeuwige. Toch
erkent S. dat enkelen het poëtische in
hun werk wisten te leggen: Proust, Joyce,

Klee, Chagall, Feininger. En wij zijn geneigd Schmied in de toekomst ook een
plaats onder deze bevoorrechten te gunnen, omdat het poëtische doorwerkt tot
in zijn essays over het poëtische.
M. De Wachter
FRANCASTEL, Pierre, Les architectes
célèbres. t. II. .— Ed. Lucien Mazenod,
Parijs, 1959, 476 pp., 29,5 x 23 cm., rijk
geïll.
In de bespreking van het eerste deel van
deze monumentale luxe-uitgave (Streven,
jan. 1960) hebben wij het eigen karakter
en de hoge waarde ervan aangegeven.
Dit tweede deel is er slechts de logische
voortzetting van. Het behandelt de Europese en koloniale bouwstijlen vanaf de
romaanse tijd tot op onze dagen. De verschillende hoofdstukken worden telkens
ingeleid door Pierre Francastel die de
leiding van het gehele werk op zich nam.

De romaanse en gotische bouwstijlen en
de middeleeuwse architectuur in Rusland
worden in een viertal bondige synthesen
behandeld. Daarna volgt een reeks biografieën van de zogenaamde Renaissance-architecten. Renaissance echter heet
hier de periode van de XVe tot de XIXe
eeuw. Na een intermezzo over de koloniale architectuur in Zuid- en NoordAmerika volgt een uitgebreid hoofdstuk
over La Révolution des techniques et
l'art contemporain, betreffende de XIXe
en XXe eeuw. Ook dit laatste hoofdstuk
bestaat, volgens de eigen opzet van het
boek, naast de studies van Francastel,
uitsluitend uit biografieën. Natuurlijk is
de keuze in dit tweede deel nog moeilijker geworden dan in het vorige, daar de
gegevens zich gaandeweg uitbreiden tot
zij, wat betreft de XXe eeuw, haast onoverzichtelijk worden. Dit is ook enigszins te merken in de samenstelling van
de overzichten en in de keuze van de
plattegronden. De studies zelf in het eerste deel samengebracht, zowel die over
de romaanse, gotische, Russische en koloniale stijlen als de biografieën, zijn van
de beste synthesen die over het onderwerp zijn gepubliceerd, alle ondertekend
door befaamde specialisten. Ook de inleidingen van Francastel die de evolutie
van de architecturale vormen en van de
opvatting zelf van de architectuur schetsen, zijn merkwaardig. Eenzelfde lof kunnen we herhalen voor de rijke illustratie.
Het Essai: d'un répertoire historique des
architectes célèbres, geordend volgens
tijdperken en nationaliteiten is, zo niet
-

volledig, dan toch een uitgebreid en voor

zover we het konden nagaan een betrouwbaar werkinstrument. Het vormt
meteen de noodzakelijke, meer technische
aanvulling op de monografieën van het
eerste deel. Tenslotte volgt een suggestieve verzameling plattegronden. Het is
vrij normaal dat er bij ' het doornemen
van dit werk heel wat vragen opkomen,
die wel in enkele gevallen een. verantwoorde oplossing krijgen in de beperkingen van , het volume, in andere gevallen
echter op reële tekorten en slordigheden
wijzen. Maar het zou onrechtvaardig zijn
deze . details te laten overwegen. Wij
moeten het karakter van deze kostbare
uitgave voor ogen houden. Zij legt niet
aan op volledigheid en heeft naast haar
wetenschappelijke degelijkheid toch geen
wetenschappelijke ambities. Zij is bestemd voor een mens met cultuur die
zich wil bezinnen over de architectuur
als menselijke grootheid. G. Bekaert

BOEKBESPREKING
LINNENKAMP, Rolf, Aristide Maillol.
--Bruckmann, München, 1960, 120 pp.,
141 ill., geb. D.M. 18.—.
In de vorm van een onderzoek naar de
oorlogsmonumenten die Aristide Maillol
mocht oprichten geeft. R. Linnenkamp in
zijn nieuw boek een samenvattend overzicht en een eerste synthese van zijn studies over deze belangrijke beeldhouwer.
Linnenkamp meent het ernstig met de
kunst van Maillol en met de kunst in het
algemeen. Hij schrijft zo maar niet zijn
ideeën uit, maar onderzoekt en beschrijft
nauwkeurig, de lezer het nodige bewijsmateriaal voor ogen voerend. Het analytisch karakter en de gebalde stijl maken
de lectuur niet altijd gemakkelijk. De monumenten voor de gesneuvelden, varianten op de drie hoofdmotieven in Maillols
beeldhouwkunst: de liggende, staande en
zittende vrouw, komen in een nieuw licht
te staan. Hun plaats in het geheel van
dit oeuvre wordt duidelijk, maar ook hun
eigen betekenis als oorlogsmonument, die
niet zo voor de hand ligt, wordt verhelderd. Door anderzijds het monumentale
oeuvre in zijn geheel bij zijn studie te betrekken geeft Linnenkamp ook hiervan
een gedeeltelijk nieuwe, zeer genuanceerde interpretatie. Vooral Maillols relatie
tot Rodin wordt in het licht gesteld.
G. Bekaert
GROTE, Andreas, Der vollkommene
Architectus. --- Prestel-Verlag, München,
1959, 96 pp., 4 klpl., 94 ill., geb. D.M.
8.50.
In de reeks Bilder aus Deutscher Vergangenheit, uitgegeven door de zorg van
het Germanische National-Museum te
Nürnberg, vermeldden wij vroeger Das
Mittelalterliche Hausbuch. Dit nieuwe
deeltje, in eenzelfde presentatie, geeft
een boeiende beschrijving van de zeer
gevarieerde activiteiten die een middeleeuwse architect uitoefende en de rijke
talenten die hij bezitten moest. Andreas
Grote bekijkt het gehele bouwproces vanaf de eerste planning tot de organisatie
en het toezicht van de uitvoeringswerken. Zelfs de administratieve kant van
de, zaak wordt belicht. Het boekje is geillustreerd en als ware het een middeleeuws tractaat versierd met pittige technische tekeningen. Maar er bestaat ..voorzeker geen betere synthese van alles wat
de auteur beschrijft dan de Babeltoren
van P. Bruegel te Wenen, waarvan een
viertal detailopnamen in kleur zijn gereproduceerd. Ook G. :Snyder, van wie we
voor enkele maanden het Bauten im
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Werden besproken hebben, koos Bruegel
als titelbeeld voor zijn boek. Snyder echter was meer met de sociale kant van de
zaak begaan. Grote besteedt zijn aandacht vooral aan een technische reconstructie. G. Bekaert

SENGER, Basilius, SCHREIBER, Andreas, Bilder Gebetbuch. .-- LudgerusVerlag, Essen, 1960, 80 pp., 45 klpl.,
geb. D.M. 5,80.
Wij zullen maar niet ingaan op de presentatiefolder waarin dit „lang erwartete
Gebetbuch" wordt voorgesteld als het
universele gebedenboek, dat, als wij het
willen geloven, niet alleen voor de kinderen bestemd is, maar ook past in de
handen van volwassenen .... Het boekje zelf is bescheidener. De gebeden ' zijn
kort en over het algemeen goede aanpassingen van het liturgisch gebed. De illustraties zijn zeer ongelijk van waarde,
maar alle kleurrijk! Gemeten aan wat wij
gewoonlijk in de handen van onze kinderen aantreffen is dit gebedenboekje zeker waardevol. Het biedt echter geen
vernieuwing in de zin van de gebedenboeken van de monniken van La-Pierrequi-Vire. G. Bekaert
LITERATLiUR
EERNSTMAN, J. P. A., De Griekse
Tragedie (Volksuniversiteitsbibliotheek,
64) . ' ~ De Erven Bohn, Haarlem, 1959,
192 pp., geb. f 8,50.
Dit werk geeft geen feiten over de toneeltoestanden, de dramatiek en het theater in het klassieke Griekenland die ons
niet reeds uit andere werken bekend waren. Maar S. praat gezellig over personen en thema's, plukt ijverig uit een internationale bibliografie, vermijdt al te
persoonlijke opinies maar bereikt precies
daardoor wat hij bedoelt: nuttige vulgarisering, geen wetenschappelijke grondigheid. De technische problemen worden
wellicht wat al te losjes weggewuifd en
de parafrasering van bekende tragedies
wordt wat lang uitgesponnen, maar wie
een frisse voorlichting wenst, komt hier
flink aan zijn trekken. C. Tindemans
FABRICIUS, Johan, Mijn Rosalia. Roman. --- Leopold, Den Haag, 1961, 334
pp., f 9.75.
De grote verteller Johan Fabricius heeft
de lange rij zijner romans met één vermeerderd. Mijn Rosalia is het verhaal
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van een uit Berlijn gevluchte Jood die in
Lissabon te recht komt en daar Rosalia
ontmoet, met wie hij een tijd lang samenleeft, tot hij toestemt in haar eis zich te
laten dopen en met haar te trouwen. Fabricius' romans bewegen zich gewoonlijk
op de grens van ontspanningslectuur en
de literaire roman, ook deze. De auteur
weet zijn figuren moeilijk in de sfeer van
het symbool, het zinnebeeldig menselijke,
waardoor het concrete geval een bijzon
dere betekenisk rijgt, te houden. Het
wordt licht het fotograferen van menselijke realiteit. Hij weet boeiend te vertellen en door zijn cosmopolitisme is hij van
alle markten thuis, ook in de psychologie
van een uitgeweken Jood en de levensge
woonten van Lissabon. Godsdienst is
voor hem iets zonder zin of diepere levenswaarde, een grillig verschijnsel als
honderd andere. Zo is Mijn Rosalia een
spannend, goed geschreven verhaal geworden van een kundig verteller, dat
echter reserve vergt wegens de zeer grove erotische scènes hier en daar.
J. van Heugten
-

MAHIEI, Vincent, Tjoek. Vertellingen.
H. P. Leopold, Den Haag, 1960, 180
pp., f 6.90.
De verzameling vertellingen die Vincent
Mahieu ons in Tjoek aanbiedt, leggen een
klaar getuigenis af van een opmerkelijk
schrijverstalent. Het is het eerste werk
dat ik van Mahieu heb gelezen (Tjies
was mij niet bekend), en bijzonder is mijn
aandacht geboeid geweest door het kleurrijke en geserreerde proza dat de auteur
weet te schrijven; zakelijk, tegelijk zeer
beeldend. Met een diepe en warme liefde
heeft de schrijver zijn figuren, Indonesiërs
zowel als Europeanen, beschouwd en getekend. Er waait u een krachtige levensliefde en levensvreugde uit deze bladzij.
den tegen die weldadig aandoen. Met
Tjoek heeft Mahieu een bundel vertellingen (alle spelen zich af in Indonesië)
geschonken, die, onder hetgeen er in de
literaire wereld aan proza van de pers
komt, een zeer opmerkelijke plaats innemen. Joh. Heesterbeek
HELMENSDORFER, Urs, Grillparzers
Bühnenkunst. --- Francke-Verlag, Bern,
1960, 150 pp., ing. Zw. Fr. 13,50.
Onder de al te nederige ondertitel „Studien" worden hier een aantal essays gebundeld over Grillparzers toneelopvatting
en ensceneringsmethode, naast grondige
interpretaties van het jeugddrama Ein
treuer Diener seines Herrn (1828) en

van het late werk Ein Bruderzwist in
(1872) . De details vormen telkens een uitgangspunt voor een diepere
analyse van de tijdens het leven van
deze Oostenrijkse dramaturg (1791-1872)
heersende dramatische theorieën en zijn
houding hiertegenover. Nergens slaat de
belangstelling van de S. om in verheer.
lijking der verdiensten of veronachtzaming der gebreken; deze onthechte houding slaagt er meteen in de eigenlijke betekenis van deze figuur te formuleren.:
een kunstenaar op de scheidingslijn van
twee bewegingen, onvoldaan door het
Goethe-classicisme, weigerig tegenover
de romantiek. Het resultaat is een uiterst
boeiende persoonlijkheid voor zijn eigen
tijd, die echter verbleekt voor het nageslacht. Keerde Grillparzer zich in zijn
jeugddrama tegen de individualist met
eigen wetten, zo bestreed hij op hoge
leeftijd de opkomende massamens. Toch
brengt hij geen probleemtheater en ook
geen uiterlijk spektakel; thematisch schiet
hij in intelligentie te kort, dramatisch
ontbreekt het consequente talent. Zijn
eigen dualiteit werd aldus het boeiendste
drama van zijn produktie: grootse bedoeling naast onvolgroeide techniek, symb
len van een overgangsstadium.
C. Tindemans
Habsburg

MANN, Th., en KERENYI, K., Gesprách in Briefen. --- Rhein-Verlag, Zr
rich, 1960, 224 pp., geb. DM. 19,80.
HELLER, Erich, Thomas Mann der ironische Deutsche. — Suhrkamp Verlag,
Frankfurt/M., 1959, 364 pp., geb. DM
18,80.
Twee Mann-boeken, die het beeld verduidelijken van de grote schrijver en omstreden mens. Het eerste behoort nog tot
de documenten uit M.'s leven. De briefwisseling met Kerényi herinnert niet alleen aan de schone humanistische vriendschappen, zij is een zeldzaam en waardevol bewijs dat in onze tijd van specialisatie, vereenzaming en ontworteling bezinnend geestescontact mogelijk is tussen
kunst en wetenschap, over alle grenzen
en verwijdering heen. Beide schrijvers
hebben om beurt en om verschillende redenen het verlies van hun bezit, vlucht,
ballingschap, het moeizame herbeginnenzonder-versagen gekend, ze hebben de
moed opgebracht om toch voor de geest
te leven en in de chaos „het zware geluk
van het humanisme" te redden. De mytholoog Kerényi verschijnt in deze correspondentie als de bewonderende, de
moedigste, de sympathiekste. Hij vindt in
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M.'s gestalten eeuwige motieven, de grote
mythen, o.a. van Hermes, met al de rijkdom der oudste tradities, en toch volkomen modern herschapen. M. voelt zich
door de geleerde gesteund, is verrast gelukkig, maar blijft toch duidelijk gereserveerd. Misschien omdat Kerényi hem
soms helemaal niet begreep, zo bv. wanneer hij Settembrini's uitlatingen in de
Zauberberg nogal naïef voor M.'s inzichten houdt? Is het vriendelijkheid of aanmoediging, dat M. noch verbetert noch
goedkeurt? De geestdriftige Hongaar wint
om zijn oprechtheid het hart van de lezer.
~ Het essay van Heller, professor te
Swansea, behoort tot het allerbeste wat
totnogtoe over M. geschreven is. Heller
wijdt aan de grote werken telkens een
kapittel. De onoverzienbare Zauberberg
echter krijgt een dialoog: dit is wel de
enige ernstige zwakheid in deze studie.
Maar eindelijk een werk, dat verder en
dieper gaat, dan de politieke, sociale of
louter artistieke controverse over M. Met
alle eerbied voor zijn verborgen tragiek
en bewondering voor de kunstenaar: in
zijn diepste hart heeft M. zijn kunst moeten beleven als zelfbedrog, want het enig
geldige antwoord op zijn innerlijke contradictie was niet de ironie, doch het
zwijgen. H.'s boek is echter te fijngevoelig en „begrijpend" om de logica zo ver
te drijven. Een boeiend werk van uit een
echt, christelijk existentiëel, doch allesbehalve eng perspectief. A. Deblaere
KLOTZ, Volker, Geschlossene und offene Form im Drama (Literatur als Kunst) .
~ C. Hanser-Verlag, München, 1960,
275 pp., ing. D.M. 18,50.
Langs de analyse van een zestiental
Europese drama's om, van de 17e tot de
20e eeuw, onder het oogpunt van handeling, tijd, plaats, personnages, bouw en
taal, onderzoekt S. in welke mate de
„gesloten" (of Aristotelisch-strakke) en
„open" (of episch-losse) compositie een
organische verantwoording kunnen vormen voor de diepere ideologische inhoud
van de dramatiek. Zoals verwacht wordt
Brecht netjes het eerstgeboorterecht van
het zgn. epische theater ontnomen, dat S.
reeds in de 18e eeuw sporadisch en
schuchter aantreft, zodat het tijdens de
19e eeuw in Lenz, Büchner en Grabbe
volwassen beoefenaars kan vinden. S.
slaagt erin het onderscheid tussen deze
twee dramatische vormschema's aan te
tonen en de conclusie kritisch door te
lichten. Het verrassende resultaat openbaart de nauwe samenhang tussen stilis-
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tische impuls en ideologische inhoud.
Beide grondtendensen komen dan niet
alleen als zelfstandige stijltypes naar voren, maar ook als dwingende elementen
tot het formuleren van een telkens anders
georiënteerde wereldbeschouwing.
C. Tindemans
BIOGRAFIE
LAER, S.J., J. Van et L. STERKENS
S.J., Dans le sillage de Francois Xavier.
Texte frangais de Em. Mistiaen S.J. Pho-tographies de Bern. Moosbrugger, Jos
Jeiter et d'autres. ~ Elsevier, ParijsBrussel, 1960, 218 pp., zeer rijk geïll.,
geb. Fr. 295.
Deze uitgave ligt in de lijn van de be.
kende uitgaven van Desclée de Brouwer
over Benedictus, Dominicus, Ignatius,
enz. Dit schone boek brengt een weelde
van mooie opnamen of reprodukties van
oude kunstwerken en documenten om de
grote apostel van de nieuwe tijd, Franciscus Xavier, tot nieuw leven te wekken.
Het eerste kwart van het boek over
Spanje is zeer geslaagd. Het tweede
kwart bestrijkt Xaverius leven aan de
universiteit te Parijs en in Italië, terwijl
de tweede helft over het tienjarig verblijf
van Xaverius in Indië en Japan handelt.
De keuze van de platen is oordeelkundig
en met echte esthetische zin gedaan.
Werkelijk een mooi en leerzaam kijkboek
over de Paulus van de moderne tijd.
Jammer dat de kaft de waarde der platen schaadt. De tekst is in een enthousiaste, meeslepende stijl geschreven, met

hoge poëtische zeggingskracht. Een paar
fouten zijn ons opgevallen die bij de vertalingen wellicht vermeden kunnen wor~
den. Ignatius van Loyola was geen of ficier in het garnizoen te Pamplona (77) ,
maar gewoonweg een ridder die zich vrij
bij het garnizoen had aangesloten. Betreffende de geloften te Montmartre in
1534 en te Rome in 1540 (87-91) zou
men sterker moeten beklemtonen, dat de
groep gezellen van Ignatius pas na lang
beraad besloten te Rome in 1540 de gelofte van gehoorzaamheid af te leggen en
religieuzen te worden. In 1530 werd Xavier geen docent in de theologie (78) ,
maar in de filosofie en hij begon zijn
theologische studiën. De auteur had meer
kunnen benadrukken dat Xavier in 1542
een college aanvaardt, terwijl Ignatius te
Rome nog jaren zal aarzelen om zijn
mannen aan colleges te binden, en ook
dat Xavier in Japan een nieuwe missie-
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methode ontdekt en b.v. te Rome knappe
Jezuieten vraagt en voorstelt ze aan Japanse universiteiten te laten studeren! De
auteur heeft meer de innerlijke Xaverius,
de heilige met het brandend apostelhart
uitgebeeld, en deze zal zeker edelmoedige
zielen sterk aanspreken. M. Dierickx
Benedictus. Tekst van Dr. Stephan HILPISCH, O.S.B. Foto's van Leonard von
Matt. Nederl. bewerking van Daniël de
Lange. ~ Desclée de Brouwer, BruggeBreda, 1960, 248 pp., 198 platen, ingen.
Fr. 240, geb. Fr. 280.
Elk nieuw 'boek in deze nu overbekende
reeks is telkens een nieuw genot. Von
Matt weet zijn camera telkens op het
meest typerende en ook het meest esther
tische detail te richten. De bewogen tijd
waarin Benedictus (480-547) , de stichter
van Benedictijnen, Trappisten, enz. leefde, komt hier tot nieuw leven: zowel de
rust die de stoere Romeinse gebouwen
ademen, als de onrust van de invasies.
De plaatsen waar Benedictus leefde, het
eeuwig bekoorlijke Italiaanse landschap,
de zeldzame overblijfselen uit Benedictus'
tijd en de uitbeelding van Benedictus'
leven volgens de miniaturen in zijn Leven
door paus Gregorius I de Grote, zijn hier
gereproduceerd. Na Benedictus' dood
volgen wij de ups en downs van het benedictijnse leven tot op onze dagen, vooral door de weergave van de abdijen of
kunstwerken uit die 15 eeuwen geschie~
denis. Dom Hilpisch, bekend om zijn Ge~
schichte des benediktinischen Mónchtums

schreef een sober betogende tekst. Niet
alleen verhaalt hij het leven van Bene-

dictus en de geschiedenis van de orde,
maar in zijn tekst houdt hij speciaal rekening met de bijgevoegde illustratie. De
198 met zorg uitgekozen platen zijn trou
wens vergezeld van een vaak uitvoerige
verklaring. De Lange bezorgt geen letterlijke vertaling maar, al blijft hij de Duitse
tekst doorgaans trouw, een bewerking
vanuit het Nederlandse perspectief. Hij
had wel iets meer over de Benedictijnen
in België mogen schrijven. Zo is dit boek
een kostbaar bezit geworden voor wie
zich in de eerste monnikenorde wil inleven en in onze onrustige tijd iets ervaren
van de Pax, de Vrede, die Benedictus in
zijn stormachtige tijd aan zijn volgelingen
en de christenen bracht. M. Dierickx
SIMON, Chan. A., Le Cardinal Mercier
(Coll.: Notre Passé) . •— La Renaissance
du Livre, Brussel, 1960, 189 pp.
In dit kort, synthetisch en levendig ge-

schreven boekje schetst de bekende Kan.
Simon het leven van een der grootste
aartsbisschoppen van Mechelen. Désiré
Mercier, geboren in Braine-l'Alleud in
1851, was, op aanvraag van Paus Leo
XIII, de oprichter van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte te Leuven, van
1906 tot zijn dood in 1926 aartsbisschop
van Mechelen, en gedurende de wereldoorlog 1914-1918 als het ware de verpersoonlijking van België in zijn verzet tegen
de Duitse bezetter. Hij heeft ontegenzeggelijk de katholieke filosofie in de stroom
van het moderne denken geleid en het
delares van alle Genaden; hij heeft de
Maria-theologie gesteund en geijverd
voor het dogma van O. L. Vrouw Middelares van alle Genaden, hij heeft de
jarenlange ,,Mechelse besprekingen" gehouden met Lord Halifax en anderen
over de hereniging der Anglicaanse met
de Katholieke kerk, en hij heeft een stralend voorbeeld van een heilig leven gegeven. Zijn betwiste stellingen betreffende de verhouding van de seculiere priesters tot de reguliere priesters behandelt
de auteur niet in dit boekje. Wel vertelt
hij ons over het beroemd herderlijk schrijven van Kerstmis 1914 van de Kardinaal
over „Vaderlandsliefde en Volharding",
en vermeldt dat de andere vijf bisschoppen het niet hadden willen ondertekenen
en dat de pauselijke nuntius zeer ontevreden en de paus „zeer verveeld" was.
Nog steeds kunnen de Vlamingen Kard.
Mercier moeilijk vergeven dat hij de opbloei van de Vlaamse cultuur heeft tegengewerkt en o.a. de vernederlandsing
van de Gentse universiteit bestreed, omdat het Nederlands geen wereldtaal is en
omdat de Vlamingen van de „culture
francaise" zouden vervreemden. Met
spanning zien wij uit naar de grote biografie die de ervaren en belezen histori-cus Simon aan Kard. Mercier gaat wijden. M. Dierickx
PALOCZI~HORVATH, George, Chroestsjev. De weg naar macht. Vert. Becht,
Amsterdam, 340 pp., f 13.90.
De Hongaarse schrijver van dit werk
heeft een voortreffelijk Lebensbild van
Chroestsjev ontworpen en een heldere . uiteenzetting gegeven van de laatste vijf en
dertig jaar Sovjet-Rusland, misschien nog
beter: van het Kremlin tijdens die periode.
Heel de geschiedenis van het communistische Rusland wordt immers gemaakt in
het Kremlin, waar dertig jaar lang Stalin
en daarna de diadochen het lot van land
en volk bepaalden. De auteur is bijzonder
r—

BOEKBESPREKING
goed geïnformeerd en waar schriftelijke
bronnen ontbreken, is hij zeer gereserveerd in zijn oordeel. Zijn kijk op Stalin,
op Chroestsjev, op de overige prominenten is overtuigend en zijn inzicht in de
buitengewoon gecompliceerde situatie van
een regering, die volkomen afhankelijk is
van de partijleiding, is zeer aanvaardbaar.
Chroestsjev is een iets humanere Stalin,
die echter de oppermacht nastreeft, maar
nog altijd geremd wordt door de andere
machtigen :in het Kremlin, wie de angst
voor „zuiveringen" in het bloed zit. Wie
belang stelt in de ;Sovjet-Unie — en wie
doet dit niet? -- en niet terugschrikt voor
wat zware lectuur, leze dit zeer instruc-^
tieve boek. Bij een volgende druk hopen
wij op minder drukfouten te stoten.
J. van Heugten

TARDINI , Domenico Kardinaal, Pius
XII, Vert. — Paul Brand, Hilversum,
1961, 143 pp., f 7.90.

Dit ' boekje is geen eigenlijke biografie
van de fijne en nobele figuur, Pius XII.
Het bevat de lijkrede van Paus Johannes
op de overledene, gehouden te Venetië,
verder een herdenkingsrede van Kardir
naal Tardini, een drietal beschouwingen
over de heilige Paus en nog een groot
aantal notities en documenten. Uit dit
geheel treedt Pius XII in zijn markante
trekken, in al de adel van zijn gemoed en
karakter helder naar voren. Een groot
aantal foto's illustreren de tekst.
P. van Alkemade

STEINMANN, Jean, Sint Hieronymus.
Vert.

—
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jaar zonder in kroniektrant te vervallen.
Het is een der levendigste en sprekendste
biografieën, die er de laatste jaren verschenen zijn. De schrijver is doorkneed
in zijn stof en heeft niet nodig een groot
apparaat van notities aan te slepen. Voor
de leek in deze materie .-- en wie is dit
niet? — wordt hier een flink stuk kerkhistorie, kerkhistorie van een glorieuze
tijd, de tijd der grote bisschoppen, opgevoerd. P. van Alkemade
AUCLAIR, Marcelle, La parole est à
Monsieur Vincent, r Bonne Presse, Pa-

rijs, 1960, 330 pp., ing. NFr. 13.50, geb.
NFr. 19.20.
Het is voor de schrijfster een vondst geweest, het gehele leven van Vincentius
met eigen teksten en geschriften op te
roepen; zij legde de kleurigste mozaïek
samen, door geen tekening of schilderij te
evenaren. Nu pas merken wij het avontuurlijke verloop van Vincentius' levenswerk op, in een even avontuurlijke tijd
(eerste helft der zeventiende eeuw),
de jaren van groei en transformatie, die
de rusteloze baantjesjager deden overgaan tot een van de meest temperamentvolle en gezegende heiligen, ~ het veelzijdige gemoed en de buitengewoon ber
vruchtende genade. Bladzijde na bladzijde
ervaren wij, verbaasd, verrukt, overrompeld, de telkens verrassende eenheid van
lokale kleur, overtuigende toon, onontkoombare aanwezigheid van de heilige
zelf, en wij vragen ons af of dit werk,
uit de talrijke van het Vincentius-jaar,
niet het beste geweest is. Em. Janssen

Uitg. Sint Willibrordus, Deur-

ne~Overijse, 1961, 293 pp., f 9.90.
Dit uit het Frans vertaalde werk van de
Bijbelexegeet Jean Steinmann sprankelt
van leven. In deze tijd van terugkeer tot
de Bijbel en de Vaders valt er een bijzonder licht op Hieronymus, een der
grootste Bijbelkenners uit alle tijden en
Steinmann is de aangewezene om dit
licht juist te richten. Hij kent en begrijpt
Hieronymus uit zijn ontzaglijk oeuvre en
heeft het talent om hem levend voor onze
geest te stellen, in zijn grootheid en zijn
kleinheid, in zijn bovenmenselijke werklust en zijn prikkelbaarheid, die soms
grenst aan vervolgingswaan. „Wie zou
hem niet dankbaar zijn, dat hij het vermolmde kader van de hagiografie met
zoveel baldadigheid aan stukken heeft
geslagen!" zegt de auteur. Een advocatus
diaboli zou gemakkelijk spel hebben met
deze toch grote en ongewone figuur.
Steinmann volgt zijn held van jaar tot
,

FILOSOFIE EN

PSYCHOLOGIE
HAAREN, pr., J. van, En toch uw kind.
Goed en kwaad in het kinderleven. --Pax, 's-Gravenhage, 1960, 160 pp., f 4.90.
Na het meer algemene boekje over godsdienstige opvoeding .... voor hen is het
koninkrijk heeft de auteur zich in dit
boek speciaal bezig gehouden met vragen
rond de gewetensvorming en de Biecht.
Hij geeft uiting aan het groeiend inzicht,
dat men de kinderen voorzichtig de gele
genheid moet geven in eigen tempo de
zedelijke ontwikkeling te doorlopen. Hij
,

laat ook duidelijk blijken,. dat het kind

vooral gesteund moet worden door het
samenzijn met de opvoeders in liefdevolle
verbondenheid. Terecht ook wekt hij op
tot terughoudendheid in het taxeren van
de morele waarde der gedragingen en
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belevingen van kinderen. In deze problematiek komen zeer concrete vragen voor,
die volop in discussie zijn, zoals met
name de kwestie van de kinderbiecht.
De voorzichtige opmerkingen van de
auteur vragen nogal wat rijpheid van de
lezer om ze op hun juiste waarde te
schatten, zoals hij ook niet geringe eisen
stelt aan de wijsheid en discretie van de
opvoeders. Niet zonder bezorgdheid hebben wij kennis genomen van het hoofdstukje over de debielen. Is de werkelijkheid niet veel genuanceerder? Moet men
bij een beroep op feiten niet meer rekening houden met de primitieve opvoedkundige achtergrond van veel debielen?
Bij de waardering die dit boekje ongetwijfeld verdient, laat het toch ook nog
een zekere onbevredigdheid blijven, misschien omdat over deze beschrijvingen
een sfeer ligt die mooier is dan veel werkelijkheid. J. M. Kijm
LEVERT, Paule, L'Etre et le réel selon
Louis Lavelle. (Philosophie de l'Esprit) .
•-- Aubier Montaigne, Paris, 1960, 234
pp., Fr. 148.
Wij werden er in deze naoorlogse tijd
aan gewoon te horen zeggen dat de mo~
derne filosofie pessimistisch en nihilistisch is. Maar ook in onze tijd legt de
eeuwige wijsbegeerte nog indrukwekkende bergmeren aan van serene wereldbei
schouwing Zulke reserves aan dynami.sche spiritualiteit vinden wij bij L. Lavelle (t• 1951) . Een filosofie van de och
tend heeft men zijn oeuvre genoemd, van
vóór de zondeval. Met absoluut zijnsop --

paradijselijke sfeer van het „eeuwige nu",
de aloude engel met het vlammende
zwaard. Deze engel had nochtans Lavelle
reeds zelf ontmoet in zijn behandeling
van le Mal et la Souffrance (1940), en
vroeger in le Moi et son destin (1936) .
Voor elke intellectueel, die aan de geestelijke asfyxie wil ontkomen, biedt dit
eerlijke boek van P. Levert degelijke en
inspirerende mogelijkheden. Henri Gouhier, van de Sorbonne, schreef er het
voorwoord voor. A. Poncelet
CONRAD-MARTIUS, Hedwig, Die
Geistseele des Menschen. ^- Koesel-Verlag, Muenchen, 1960, 86 pp., D.M. 8.80.
Een moderne fenomenoloog is een tovenaar, die je altijd dingen doet zien waaraan je niet denkt. Is hij bovendien ook
nog metafysicus, dan laat hij je nog din~
gen zien, die er ook werkelijk zijn. Conrad-Martius is in Duitsland, samen met
Paul Ricoeur in Frankrijk, op dit ogenblik bij de meest vooraanstaande vertegenwoordigers van deze metafysische
fenomenologie te rekenen. Deze vorm
van filosoferen tast langs de beschrijving
der fenomenen naar het wezen van de
dingen. Ook in deze verhandeling gaat
het om het oerprobleem van de menselijke onsterfelijkheid, maar dan gezien in
het kader van een diepgaande filosofie
van de natuur en een fundamentaalontor
logie van de mens. De verschillende hypothesen, die omtrent de onsterfelijkheid
van de mens kunen gemaakt worden,
worden zorgvuldig onderzocht. Hierbij
wordt het creatianisme (p. 37-38) , dat de

timisme participeert zijn filosoferen, me-

onmiddellijke schepping van de ziel door

descheppend, aan Gods zuiverste zijnsact: „nous sommes créés créateurs", was
zijn geliefkoosde spreuk. Met haar keurige studie brengt mevrouw Levert u binnen in dit aardse paradijs. Zij volgde
eertijds de colleges van de meester te
Parijs, en geeft thans een voortreffelijk
gedocumenteerde, systematiserende uiteenzetting van deze alomvattende wijsbegeerte. De studie bereikt een zeldzaam
peil van geestelijk aanvoelen. Maar even
klaarziend is de kritische bespreking van
Lavelle's falen om, ondanks zijn existentieel realisme, de zogenaamde „realiteit"
te redden. Hij heeft te eenzijdig aan elke
vaste metafysiek van het object vaarwel
gezegd, en zijn subjectief beleven van de
participatie dreigt daarom tot pantheisme
te vervloeien, en brengt de levende eschatologie van onze bovennatuurlijke toekomst in het gedrang. Zo rijst dan weer
tussen het zijn en de werkelijkheid, in de

God voorstaat, ongetwijfeld gecaricaturiseerd. Dit laat de S. evenwel toe voor
deze traditionele leer van de Kerk een
rijker en soepeler schema voor te stellen.
Hiertoe wordt een moderne omgesmede
terminologie uit de scholastische act-enpotentie leer aangewend. Een terminologie, die in de vroegere werken van de
auteur over de tijd, de ruimte, de afstammingsleer, over Bios en Psyche, tot ste
vige categoriale gestalte kwam. Cartesiaanse helderheid moet men er niet zoeken, wel het licht en donker dat past bij
het onderwerp. H. Conrad-Martius was
bevriend met Edith Stein, de leerlinge
van Husserl, die in haar Endliches und
Ewiges Sein van uit de fenomenologie de
weg naar het thomisme vond. Als wijsgerig tegenwicht voor het al te voortvarend wetenschappelijk evolutionisme zal
dit boekje over de geestziel van de mens
een kostbaar bezit zijn. A. Poncelet
-
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LAVELLE, Louis, Morale et Religion.
(Philosophie de 1'Esprit, Chroniques philosophiques I) . r-- Aubier Montaigne,
Paris, 1960, 224 pp., Fr. 100.
De stichter zelf van de grote Franse
wijsgerige collectie „Philosophie de l'Esprit" is in ons land als filosoof niet zo
algemeen bekend. Nochtans verdient het
rustig, geïnspireerd en zo verheven denken van deze moderne moralist in ons
cultureel leven een ruimere plaats. Weergaloos is de diep doordringende spiritualiteit, die van hem uitgaat. Niet iedereen is
echter in de gelegenheid om de indrukwekkende quadrilogie, die door deze
auteur aan la Dialectique de 1'éternel
Present werd gewijd, te bestuderen. Het
initiatief van Aubier is dan ook zeer
welkom, een aantal van Lavelle's meest
kenmerkende wijsgerige kronieken (uit de
jaren 1930-1942) te bundelen en opnieuw
toegankelijk te maken. Deze vormen een
geheel en handelen over aanverwante
onderwerpen: over het religieus pragmar
tisme, over theisme en pantheisme, intersubjectiviteit, geschiedenis en beschaving,
over het ressentiment en de vrijwilige
dood, over Nietzsche en de eenzaamheid
enz. Deze verhandelingen verschenen
telkens naar aanleiding van een belangrijk recent boek, met de fijne analyseerkunst en het zeer representatieve commentaar van de auteur. Zeer geschikt
voor algemene culturele informatie en
een eerste kennismaking met L. Lavelle.
A. Poncelet

WHITE, O.P., V., Soul and Psyche. An
Enquiry into the Relationship of Psycho

therapy and Religion. r Colins and
Harvill Press, London, 312 pp., 21 sh.
Pater White, die reeds bekend was door
enkele publikaties over het werk van C.
G. Jung, heeft met dit boek een zeer gedegen studie geleverd, waarin hij een
aantal religieuze en theologische kwesties
behandeld, welke door Jung in het kader
van de dieptepsychologie aan de orde
zijn gesteld. Na een algemeen hoofdstuk
over de relatie tussen godsdienst en psy
chologie komen o.a. ter sprake beschou^vingen over symbool en dogma, de leer
van de H. Drievuldigheid in verband met
het spreken van Jung over een quaternir
teit, het vrouwelijke in het Christendom,
de plaats en betekenis van het kwaad.
Deze uiteenzettingen dragen er zeker toe
bij om op dit terrein de betrekkingen tus
sen godsdienst en psychologie te verbeteren, enerzijds door de theologische correcties op nauwkeurige beweringen, an-

-
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derzijds door de grote openheid voor de
diepere betekenis van de betreffende psychologische inzichten. Het boek is van
een uitgebreide documentatie voorzien.
Zo is het een waardevolle hulp geworden voor hen, die dieper op de behandelde kwesties willen ingaan. J. M. Kijm
BRUNING, W., Philosophische Anthro.
pologie. Historische Voraussetzungen und
gegenwrtige Stand. '-- Klett, Stuttgart,
1960, 189 pp., D.M. 18.50.
Een overzicht van wijsgerige beschouwingen over de mens vooral bij moderne
auteurs. In de grote verscheidenheid van
deze beschouwingen is een orde gebracht
door groepering volgens typen. Bij de
voornaamste typen heeft de auteur zo
mogelijk de historische achtergrond geschetst. Zowel door deze ordening als
door de beknopte en heldere uiteenzettingen over de verschillende auteurs is
de schrijver erin geslaagd een zeer praktisch boek samen te stellen, dat vooral
voor studerenden in wijsbegeerte, psychologie en pedagogiek van nut kan zijn.
J. M. Kijm
SOCIOLOGIE EN
PEDAGOGIE
BARNHOORN, J. A. J., Individueel
maatschappelijk werk en geestelijke gezondheidszorg. r Uitg. H. E. Stenfert
Kroese N.V., Leiden, 1960, 197 pp., f 15.
Psychiater Barnhoorn, Hoofd van de Afdeling Sociale Psychiatrie en Geestelijke
Hygiëne van de G.G.G.D. te Rotterdam,
zond dit boek de wereld in als een verhandeling over de techniek van de bena dering, de diagnostiek en de gespreksthe~
rapie in het individueel maatschappelijk
werk op geestelijk-hygiënische grondslag.
Als zodanig is het bedoeld voor de maatschappelijk werk(st)er, die hierin
hoofdstuksgewijs ~ de nodige basaal wetenschappelijke kennis betreffende dieptepsychologie, karakterologie, sociologie en
sociale psychologie vindt weergegeven,
mitsgaders een en ander over gesprekstechniek, interpretatie van het verkregen
materiaal en de therapeutische aanpak
van een maatschappelijk werk-geval.
Voor psychiater en psycholoog, die met
de maatschappelijk werk(st)er in teamrelatie staan, heeft deze publikatie belangrijke oriënterende waarde. Medici zullen zich al lezend wel eens afvragen, of
niet een deel van het individueel maatschappelijk werk op het terrein van de
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huisarts ligt. De auteur zal dit niet ontkennen. Zijn boek moge menig huisarts
uitdagen zich te verdiepen in deze stof en
er zijn praktijk mee te bevruchten.
J. J. C. Marlet
BOER, J., Maatschappelijk Opbouwwerk: Verkenningen op het gebied van
„Community Organisation" in Nederlandse verhoudingen. ;Sociale Bibliotheek.
— Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1960,
215 pp ., f 8.90.
Een zeer verdienstelijke poging om verheldering te brengen in het complex van
ideeën en technieken dat aangeduid wordt
met het woord „Community Organisation". Zich afvragend hoe dit in Nederlandse verhoudingen vruchtbaar toege~
past kan worden, komt de schrijfster
vanzelf tot het „maatschappelijk opbouwwerk" dat de laatste jaren in Nederland
gegroeid is. In een eenvoudige, prettige
stijl, verlucht door talrijke voorbeelden
uit een rijke ervaring, weet zij haar onr
derwerp zo te behandelen dat enerzijds
de werker in de praktijk erdoor geholpen
wordt bij de bezinning op zijn werk en
dat anderzijds de buitenstaander geïnformeerd wordt over wat hier gebeurt. De
praktijk wordt vooruitgeholpen door verstandige theoretische bezinning, de theorie door een nauwe aansluiting bij de
praktijk. H. Hoefnagels
Serie Mens en Medemens. G. PALMADE, Karakterologie. (Vert. M. TijdensPlet) . — Spectrum, Utrecht-Antwerpen,

1960, 128 pp., f 3.25.
Een overzicht van enkele karakterologische systemen. De overzichtelijke ordening doet de veelzijdigheid van de problematiek goed uitkomen. Al moest de
bespreking der onderdelen binnen dit ka^
der beknopt blijven, de auteur is er in
geslaagd misleidende simplificaties te vermijden en een bezonnen kennisname van
de karakterologie te bevorderen.
J. M. Kijm
Mens en Medemens Serie. Dr. W. GOD~
DIJN, Godsdienstsociologie. r Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1960, 160
pp. f 4.20.
,

Van de hand van de gebroeders Goddijn
verscheen onlangs in de serie Mens en
Medemens een werk over de godsdienstsociologie dat als ondertitel werd meegegeven. het groepsleven onder de chris-^
tenen. Hun geschrift mag gelden als een
eerste poging van katholieke zijde om de
godsdienstsociologie voor het grote pu.
bliek in Nederland toegankelijk te maken.

De vraag door Prof. Bouman uitgesproken n.a.v. de dissertaties van Staverman,
Goddijn en van de Weijer t.w.: „Of zulke objectieve studies ontdaan van alle
apologetische bedoelingen, niet indirect
bijdragen tot het oecumenisch streven",
lijkt ons met de verschijning van dit
werkje weer een stap dichter bij haar
beantwoording te zijn gekomen.
J. van Lierde

DRESEN - COENDERS, H. M., De
voorlichting in de opvoeding. .-- Paul
Brand N.V., Hilversum, 1960, 81 pp.,
f 4.90.

„Dit boekje is geschreven op verzoek
van de Nationale Stichting voor Mater
Amabilisscholen. Het is dan ook in de
eerste plaats bedoeld als een oriëntatie
voor de opvoedkunde-docenten van dit
vormingswerk voor meisjes van zeventien
jaar en ouder". Aldus leidt de schrijfster
haar werkje in. De bekende psychologe
en pedagoge schrijft hier vanuit de huidige opvattingen een wijs, bezadigd en
wetenschappelijk verantwoord betoog
over het delicate geval der sexuele voorlichting. Velen zal dit boekje een wijze
raadsman zijn. P. van Alkemade
GHOOS, Jozef, Close-up van jezelf. —
De Vroente, Kasterlee; Desclée de Brou~

wer, Breda, 1960, 109 pp., Fr. 45.
De schrijver onderhoudt de rijper wordende jeugd over enkele van haar levensproblemen: de groei tot godsdienstige
volwassenheid, de rijping tot de liefde,
de keuze van een levensstaat. Een enkele
keer mist men een nuance in de overigens
positief gerichte uiteenzetting en men kan

betreuren dat hij niet wenst „in te gaan
op het onderscheid tussen de diocesane
priester en de priester-kloosterling" wat
het celibaat en de maagdelijkheid betreft.
Het geheel lijkt vooral afgestemd op de
boeren- en middenstandsjeugd, zo mannelijk als vrouwelijk. J. De Roeck
SNIJDERS-OOMEN, Dr. N., Kleine
kinderen worden groot, r L. C. G.
Malmberg, Den Bosch, 1960, 8ste druk,
171 pp.
De achtste druk van deze ,,Kinderpsy
chologie voor opvoeders" is vernieuwd
en herzien. Dat dit boek zoveel herdrukken beleefde, bewijst zijn gehalte en
bruikbaarheid. Niet alleen wordt het gebruikt door allerlei cursisten, maar ook
ouders en opvoeders vinden hier een goede wegwijzer in hun taak ten opzichte
van het kind. P. van Alkemade
-
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MUELLER-ARMACK, A., Religion und
Wirtschaft. ^-- Kohlhammer-Verlag,
Stuttgart, 1960, 622 pp., geb. D.M. 39.
De auteur, professor te Keulen en staats
secretaris bij het Bundeswirtschaf tsministerium, zet hiermee zijn vroegere studies
voort over de beïnvloeding van de gods~
dienst door het sociaal economisch milieu. In aansluiting op Max Weber worr
den hier de 18de en 19de eeuw onderzocht. Twee grondperspectieven doorlor
pen het gehele werk: de macht van het
spirituele element in de geschiedenis en
de specifiek Europese factor. Het geheel
is een bundeling van cultuursociologische
studies, geschreven tussen 1930 en 1952;
twee hoofdstukken zijn de herdruk van
vroeger verschenen, nu uitgeputte publi~
katies, nl. Genealogie der W irtscha f tsstile en Das Jahrhundert ohne Gott. De
aandacht wordt vooral getrokken door
twee nieuwe essays, Zur Religionssozio~
logde des europáischen Ostens, waarbij
de zeer sterke samenhang tussen de oosterse dogmatiek en de sociaal-economische verhoudingen belicht wordt, en Soziale Irenik, synthese van de huidige toestand. Het geheel vormt een imponerende
uitdrukking van de typische Duitse culr
tuursociologie, waarbij o.i. de synthetische kracht niet steeds voldoende steunt
op de basis van empirisch onderzoek.
Het boek biedt talrijke interessante hypothesen die door detailwerk bevestigd
kunnen worden. J. Kerkhofs
HOLLENBACH, J. M., Christliche Tiefen-Erziehung. ---• J. Knecht, Frankfurt/
M., 1960, 318 pp., geb. D.M. 12.80.
De toenemende technisering van de huidige beschaving richt de mens zozeer op
het onmiddellijk zakelijk-efficiënte van
zijn handelen dat het zinvol gericht-zijn
ervan geheel in de schaduw treedt. In de
geest van zijn vorige werken wil H.
daarom de dieptestructuur van 's mensen
persoonlijke zinverwachting schetsen, zoals ze door middel van zijn lichamelijkheid zich moet realiseren en zoals zij- in
de christelijke geloofswerkelijkheid haar
vervulling vindt. Uit de confrontatie van
technische mentaliteit en christelijke zinverwachting tekenen zich als vanzelf de
hoofdlijnen af van een diepte~opvoeding
voor deze tijd: H. biedt ze ons, niet onr
der vorm van pasklare recepten, maar
door het aanduiden van krachtlijnen en
het openen van ruime, stimulerende perspectieven. Een gezond en verrijkend boek,
waar echter de schematiserende termino
logie de lezing wel eens nutteloos be-
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zwaart en de nuancering wel eens aan de
systematisatie opgeofferd wordt.
L. Monden
POLITIEK
SENGER und ETTERLIN, Frido von,
Krieg in Europa. .-- Kiepenheuer und
Witsch, Keulen, 1960, 460 pp., geb.
D.M. 24.
Schr. was tijdens de Wereldoorlog generaal in de Duitse Wehrmacht, en leidde
enige belangrijke veldslagen en campagnes: Stalingrad, Sicilië en Corsica, Cas~
sino, Noord-Italië. Deze oorlogsfeiten
worden met grote nauwgezetheid be~
schreven. Bovendien is schr. een man
met grote cultuur, die niet alleen de oorlogvoering steeds in historisch perspectief
ziet, maar bovendien gevoelig is voor de
artistieke waarde van de plaatsen die hij
als soldaat bezocht. Als katholiek was hij
geen aanhanger van het nazisme en weigerde hij bevelen uit te voeren die hij
niet met zijn geweten in overeenstemming
kon brengen. Ook om deze reden verdienen zijn gedenkschriften gelezen te worden. Slechts in één opzicht vinden wij de
beschouwingen van Generaal von Senger
nutteloos: één vierde van het boek is gewijd aan de „lessen", welke de veldsla~
gen waaraan schr. deelnam, voor de
strategische wetenschap van de toekomst
kunnen hebben. Hierbij vergeet schr. dat
sedert 1945 atoomwapens het hele strategisch denken hebben gerevolutioneerd.
M. Grammens
BORDEAUX, Henri, Histoire d'une vie,
7: La victoire et Ie Traité de Versailles.
, Plon, Parijs, 1960, 316 pp.
In dit zevende deel van zijn gedenkschriften brengt de bekende Franse romancier
Henri Bordeaux een aantal uittreksels uit
de dagboeken die hij tijdens de Eerste
Wereldoorlog hield. In zijn functie van
algemeen pers- en informatie-officier bij
het Franse Hoofdkwartier, had hij de
gelegenheid om geheel vrij het front te
bezoeken. Over de toestand aan het front
en later in de heroverde gebieden geeft
schr. ons enige zeer mooie literaire schetsen. Over het Verdrag van Versailles
weet hij jammer genoeg weinig te vertellen dat niet uit de kranten van die dagen
komt: zijn missie was toen beëindigd.
Twee hoofdstukken zijn gewijd aan de
intrigues, die zouden leiden tot de verkiezing van Bordeaux tot lid van de
Académie Française: nogal onplezierige
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lectuur over kleine mensen. Het is jammer dat schr., die toch met een rood potlood door zijn dakboeknota's is gegaan,
zijn emotionele uitbarstingen uit de oorlogsdagen niet wat heeft verzacht; uitdrukkingen zoals „les sales boches" doen
de literator geen eer aan. Zijn pogingen
om door zijn geschriften van toen aan te
dringen op het „faire saigner" van het
Duitse volk waren niet ingegeven door
de christelijke geest, waarop hij zich
steeds beweert te beroepen.
M. Grammens
BARCATA, Louis, China gekt nicht
Russlands Weg, ^-- H. Goverts Verlag,
Stuttgart, 1960, 280 pp., geïll., geb. D.M.
18,50.
Veel meer dan de Sovjet-Unie gaat het
probleem China de aandacht trekken van
een groot deel van de politieke publicisten. Zoals steeds wordt hierbij echter
veel gefantaseerd, en veel wensen worden voor waar gehouden. Van de andere
kant is het noodzakelijk dat we zullen
komen tot een ernstige studie of gedachtenwisseling omtrent het Chinese vraagstuk. Louis Barcata is hiervan overtuigd.
Zijn boek wil geen enkele oplossing geven en ook geen studie zijn van de ideologische, politieke en economische verhoudingen in en rond China. Hij stelt
zich uitsluitend tot taak, te observeren
en te beschrijven. Daarin is hij goed geslaagd. Hij is een knap verteller. Daarbij
kan hij bogen op een rijke ,,Moscouervaring", die hem in staat stelt treffende
vergelijkingen te maken tussen China en
de Sovjet-Linie zelf. Sommige problemen
worden echter veel te licht voorgesteld.
B.v. de godsdienstkwestie in de SovjetUnie, of het liberaliserend karakter van
het Russische communisme. Dit kan inderdaad wel zo schijnen in vergelijking
met China, maar overtuigend lijkt het
niet ten overstaan van de vrije wereld.
Een interessant boek, dat hier en daar
met een beetje omzichtigheid dient gelezen te worden. A. Van Peteghem
VARIA
LINDEBOOM, Prof. Dr. G. A., Inleiding
tot de geschiedenis der geneeskunde. —
De Erven F. Bohn N.V., Haarlem, 1961,
342 pp., f 31.50.
In een tijd dat platenboeken zeer in trek
zijn, is het moeilijk een geïllustreerd boek
te bieden dat aan hoge eisen voldoet.
Schrijver en uitgever zijn er evenwel in

geslaagd in deze uitgave een volwaardige
combinatie van tekst en reproduktie te
bewerkstelligen. Deze inleiding tot de
medische historie is overigens gekenmerkt
door helderheid, instructiviteit en goed
taalgebruik. De weloverwogen keuze van
de besproken onderwerpen houdt het plezierige midden tussen een bloemlezing en
een handboek. Hartelijk aanbevolen aan
artsen, medische studenten en andere belangstellenden. J. J. C. Marlet
„De Fonteine" Gent, Jaarboek, X, 1960.
Koninklijke Soevereine Hoofdkamer
van Rhetorica „De Fonteine" te Gent,
1960, 160 pp., Fr. 100.
1961 is een Hippoliet Van Peene-jaar.
De Fonteine was er met deze bundel opstellen vlug bij om het feestseizoen te
openen. Drs. F. Demedts plaatst Van
Peene sympathiek en rechtvaardig in de
internationale toneelwereld. Dr. Van
Eeghem bezorgt een geannoteerde heruitgave van Van Peenes allereerste gewrocht, Keizer Karel en de Berchemsche
Boer ( 1841 ) . Dra Deprez ensceneert een
boeiende speurtocht naar de genesis van
onze Vlaamse Leeuw. De algemene opzet getuigt van de eerbied tegenover ons
verleden, maar enkele uitspraken zonder
zin voor waardemaatstaven, die Van
Peene op een bovenmatig schavotje zoeken te plaatsen, ontsieren de historische
eerlijkheid en dus ook de filologische verdiensten., C. Tindemans
MOSSHAMER, 0., Priester en vrouw.
(Vert. A. v. d. Griendt) . ~ Uitg. Helmond, Helmond, 1960, 291 pp.

Dit boek werd geschreven om wederzijds
begrip van priester en vrouw en de samenwerking tussen hen te bevorderen.
Het handelt dan ook over het priesterschap, het christelijk vrouwelijk bestaan
en de contacten tussen priester en vrouw.
Het grote aantal korte opmerkingen, die
de lezing van het boek nogal moeizaam
maken, maar die getuigen van een grondige kennis der feiten en van een ernstige
bezinning, vormt een bron van informatie
en overweging over belangrijke en delicate problemen. Zonder ieder detail te
onderschrijven en met de constatering
dat veel betrekking heeft op Duitse toestanden, kunnen wij toch grote waardering hebben voor dit boek en dankbaar
zijn voor deze vertaling. Zowel priesters
als leken zullen het met vrucht kunnen
gebruiken voor persoonlijke bestudering
of als stof voor gedachtenwisseling.
J. M. Kij m
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GIELEN, C.M., Charles, Caritas in modern perspectief. Vert. - ~ Foreholte,
Voorhout; Desclée de Brouwer, Brugge,
212 pp., 1960, f 8.90.

„Het derde eeuwfeest van het afsterven
van de H. Vincentius en de H. Louise de
Marillac biedt ons een gunstige gelegenheid om in actuele termen na te denken
over de geestelijke achtergrond van de
charitatieve hulpverlening en haar methoden te herzien in het licht van de so
ciale evolutie en de hedendaagse zielzorg". Dit citaat uit het Voorwoord van
de schrijver geeft vrijwel doel en inhoud
van dit boek weer. De auteur gaat uit
van twee grondstellingen, ten eerste dat
charitatief werk een essentiële opdracht
is van Christus, ten tweede dat de moderne tijd wijzigingen eist in de methoden
der caritas. Zo is het Frankrijk van nu
een ander Frankrijk dan dat van SintVincentius en zelfs dan dat van Ozanam.
De lichamelijke noden zijn wellicht aanmerkelijk minder, de geestelijke zijn echter
des te groter. In de parochies en organisaties dienen nieuwe wegen gevonden te
worden om de geestelijk of lichamelijk
noodlijdenden te hulp te komen.
F. Veldman
NOTA, Mr. Jos. A., Adoptie. Hoe kunnen wij een kind aannemen? — Uitg. De
Toorts, Haarlem, 64 pp., f 3.50.
Een nuttig en smaakvol uitgegeven boekje
over adoptie. Mr. Nota behandelt niet
alleen de juridische kant van het geval,
maar ook de menselijke psychologische.
Vooral echtparen, die erover denken een
kind aan te nemen, zal dit boekje welkom

zijn. P. van Alkemade
HENRYSSON, St., e.a., Kleines Lehr.
buch der Statistik. , Walter de Gruyter
6 Co., Berlin, 1960, 173 pp., D.M. 24.
Dit eenvoudige boekje wil aan niet-wiskundig-geschoolden een betrouwbare
handleiding geven om de methoden der
statistiek te gebruiken. Hierbij is b.v.
gedacht aan economen, psychologen, sociologen, enz. Het is in hoofdzaak een
bewerking van een Zweeds boekje, door
,Sten Henrysson geschreven. Daarin
wordt, zonder meer wiskundige kennis te
veronderstellen dan Mulo of H.B.S.-A
bijbrengen, de statistische beschrijving
zowel als de statistische analyse uiteengezet. Zeer grote zorg wordt besteed aan
de begrijpelijkheid der tekst. Zo wordt
zelfs aan de voet van elke bladzijde de
betekenis gegeven van de afkortingen en
symbolen die in de formules van die pa-
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gina zijn gebruikt. Met vele overzichtelijke voorbeelden wordt alles toegelicht.
Prof. O. Haseloff uit Berlijn heeft een
historische en beschouwende inleiding
geschreven van ongeveer 20 pp., die helaas wat moeizaam is uitgevallen. Enkele
nuttige tabellen en een literatuurlijst ronden het boek af. De uitgever heeft voor
een keurige uitgave gezorgd.
P. van Breemen
Université européenne (Aspects européens, série A, no. 4) . --- A. W. Sythoff,
Leiden, 1960, 48 pp.
Door het Europa-college te Brugge en
het Universitair bureau der Europese
Beweging werden van 4 tot 7 april 1960
internationale studiedagen georganiseerd
in het kader van de voorbereiding op de
stichting van een eerste Europese universiteit. Het was niet mogelijk, een uitvoerig verslag dezer bijeenkomst te geven,
doch het wezenlijke is in de hier vermelde publikatie te vinden: het eindrapport;
verder een formulering van de criteria
waaraan een Europese universiteit moet
voldoen, van de hand van prof. H. Brugmans, rector van het Europa-college; de
openingstoespraak van E. Hirsch, president van Euratom; en een zeer lezens~
waard overzicht van de historische en
sociologische betekenis van wat een universiteit is, van een student van het
Europa-college. Een milieu, in casu het
naar eenheid zoekende Europa, ontvangt
en schept slechts die universiteit die het
verdient; anderzijds zal een dergelijke
universiteit mede de mentaliteit en de
ontwikkelingsrichting van dit Europa in
de wereld bepalen. Het is boeiend, aan
dit werk te mogen deelnemen.
C. Verhaak
LEWIS, C. S., The Screwtape Letters
and Screwtape proposes a toast. ^- Bles,
London, 1961, 157 pp., 12 sh. 6 d.
Dit is de vier en twintigste uitgave van
Screwtape Letters, in het Nederlands
vertaald onder de titel Brieven uit de Hel
(acht pocket-uitgaven tellen we niet
mee!) . Deze jongste uitgave wordt gevolgd door een speech van Screwtape tot
zijn „Gentledevils", in het zelfde genre
als de brieven zelf, en voorafgegaan door
een interessant voorwoord, waarin de
Cambridgeprofessor vertelt van de wording, onthaal en geschiedenis van het
boek. Hoe goed en stimulerend de wijn
van de profesor is, behoeft niet meer bewezen te worden. Men geniete zelf opnieuw, nu de wijn wat belegen is.
W. Peters
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RICKETTS, Ralph (Ed.) , We are happy. — Darton, Longman and Todd, London, 1961, 100 pp., 12 sh. 6 d.
Dit is een merkwaardig, leuk, stichtend
en leerzaam boek. Merkwaardig omdat
het een selectie brieven is die binnenkwamen op een advertentie in The Times
waarin gevraagd werd om het recept
voor geluk van diegenen die meenden in
deze ervaring te hebben. We krijgen de
meest uiteenlopende antwoorden, die óf
buitenmate stichtend zijn, óf erg leerzaam,
omdat zij de lezer een kijk geven op de
levensopvattingen van zeer uiteenlopende
karakters en allerlei milieu, menigmaal
erg leuk omdat gezond verstand hoogtij
blijkt te vieren bij degenen die menen gelukkig te zijn; in de meeste gevallen zijn
de antwoorden alle drie. Alles bij elkaar
is het een echt menseijk boek; kostbare,
lichte lezing waarvan iedereen zal genieten en, hopelijk, ook profiteren.
W. Peters
Neurose ein psychosoziales Problem: aus
Felix Schottlaenders Stuttgarter Kreis. ---

Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1960, 231
pp ., D.M. 16.80.
Leerlingen van Felix Schottlaender hebben evenals in 1959 een bundeling volbracht van hun zelfstandige studies en
beschouwingen. De inzichten van hun
leermeester zijn duidelijk aan te tonen,
vooral de opvatting omtrent de betekenis
van het psychologisch veld (de gezinskring) voor de ontwikkeling van de afzonderlijke mensen. Neurotische vergroeiingen uit hoofde van storingen in dit
psychologisch veld kunnen worden gesa

-

neerd door de betrokken lijders in gezonder) psycho-sociale relaties te brengen.Speciaal opmerkenswaard in dit
tiental bijdragen is het opstel van Walter
Gollner over de oorzaken en genezingsmogelijkheden van een nationale neurose
(„Hitlerisme") . Het is overigens niet uitgesloten, dat de grote verering voor
Schottlaender langs vergelijkbare kanalen

ook tot een „isme" uitgroeit, zij het dan
ook in beperkter kring en op minder
smalle basis. Vooral voor psycho- en
sociotherapeuten is dit bundeltje stellig
waardevol studiemateriaal.

J. J. C. Marlet
SIEBECKE-GIESE, Dr. med. E., Das
Familien- and Lebensbild weiblicher
Straftater. — Ferd. Enke Verlag, Stutt-

gart, 1960, 222 pp., D.M. 24.
De criminele daad is een pluridimensionaal gebeuren en heeft zowel sociogene-

tische als hereditair-constitutionele achtergronden. De schrijfster onderzocht aan
een materiaal van 100 delinquenten de
vraag, of speciaal anti-sociale eigenschappen terug te voeren zijn op familiaire criminogene erffactoren. Haar conclusie is, dat de criminaliteit binnen een
familie niet op de erfelijkheid van be~
paalde eigenschappen berust, maar dat
deze eigenschappen wel de persoonlijkheid determineren die deze specifieke criminele bereidheid in zich draagt. Vervolgens maakt de auteur onderscheid tussen
hen die voor het eerst een delict begingen en recidivisten, zowel wat betreft
hun wezenstrekken als terzake hun resocialiseringsmogelijkheden. Deze zorgvuldige studie is een verrijking van de criminologische literatuur en verdient alle
aandacht. J. J. C. Marlet

CHADWICK, Owen, The Mind of the
Oxford Movement. Adam and Black,
London, 1960, 240 pp., 21 sh.
Een voortreffelijk opstel over de Oxford
Beweging in de Engelse ;Staatskerk vormt
de inleiding van dit boek. Deze verhandeling, die ruim zestig bladzijden beslaat,
is helder en overzichtelijk, terwijl ze bovendien de beweging haar plaats geeft in
de geschiedenis der Staatskerk. Na deze
inleiding kan de lezer zichzelf een oordeel vormen van de ware geest der be~
weging aan de hand van ongeveer honderd twintig uittreksels uit de geschriften
van haar voormannen; deze zijn ondergebracht in drie secties, te weten Geloof,
het Gezag van en in de Kerk, en Heili—

ging. Voor wie reeds enigszins bekend is
met het onderwerp, is deze verzameling

niet alleen een bron van helder licht op
wezenstrekken van de beweging, maar
tevens een schat van zuivere vroomheidslectuur. W. Peters

CHAPANIS, A., e.a., L'automation (Studia Psychologica) . ---- Nauwelaerts, Leu~
ven, 1960, 124 pp., ing. Fr. 110.
Tijdens het 15de internationale congres
voor psychologie (Brussel, 1957) werden
enkele psychologische en sociale aspecten van de automatie onderzocht in een
internationaal symposion van specialis-^
ten. Uit de door Prof. Nuttin verzamelde
referaten blijkt hoe diep de techniek de
maatschappelijke verhoudingen beïnvloedt
en hoe zij tegelijk bevrijdend en misvormend inwerkt op de menselijke psyche.
In detail wordt de automatie in de automobiel-industrie (Renault) behandeld.
J. Kerkhofs
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L. VERBRAEKEN, Crisis in de geestelijke leiding. — De Vroente, Kasterlee,
1960, 240 pp., ing. F. 95.
De negen hoofdstukken van dit boek zijn
klaarblijkelijk lezingen, die door de verschillende auteurs ter gelegenheid van een
congres gehouden werden. Het is jammer
dat de vertaler ons niet meer bijzonderheden verstrekt over datum en plaats van
dit congres; want bij de lezing van sommige van deze verhandelingen krijgt men
de indruk dat de crisis in de geestelijke
leiding, waarvan hier sprake is, zich dertig jaar geleden voltrokken heeft. Het wil
ons voorkomen dat de priesters van het
Nederlands taalgebied voor heel wat onmiddellijk actuele problemen in de zielzorg hier geen leidraad zullen vinden.
Wij menen ook dat er in de opvatting
van de geestelijke leiding zelf iets gewijzigd is; men ziet de eigenlijke taak van
de geestelijke leider bescheidener en veeleisender tevens; hij is minder de man
„die de zielen kneedt en vormt" (blz. 13) ,
dan wel degene, die met hen luistert en
zoekt naar de goddelijke bedoeling van
hun leven. (Men consultere bv. het ar-tikel „direction spirituelle" in de Dictionnaire de Spiritualité) . In het eerste deel,
dat meer algemene beschouwingen over
het thema biedt, valt om de diepe kennis
van zaken en de juiste formulering bijzonder de bijdrage van Gabriël van de
H. Maria Magdalena op. Het tweede deel
gaat in op de bijzondere problemen in de
geestelijke leiding. Waardevol zijn hier
de verhandelingen over de leiding van
de diocesane priesters en van de kloosterzusters. In de bijdrage over de jeugdleiding wordt ongelukkig de zuiverheid
als eerste, en praktisch enig, hoofdprobleem behandeld (blz. 163) ; en wel door
de auteur, die in het eerste deel de psychologische aspecten van de geestelijke
leiding ontwikkelt! Hoewel dit boek heel
de geestelijke leiding belicht, kunnen we
het toch niet zonder voorbehoud aan de
priesters en zielzorgers aanbevelen.
G. Achten
JUNGER, Ernst, Sgraffiti. ^-- Ernst Klett
Verlag, Stuttgart, 1960, 189 pp., geb. DM
14,~.
Naar hun uiterlijke vorm zouden deze
sgraffiti een voortzetting kunnen zijn van
Das abenteuerliche Herz van 1929: een
suite van aforismen, maximen, overwen
gingen, anekdoten en korte essays, wellicht niet zo avontuurlijk als die van dertig jaar geleden, minder verrassend en
minder geanimeerd door het enthousias~
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me der ontdekking, maar daarentegen
dieper getekend — zoals sgra f f iti dit horen te zijn — rijper en meer getint met
wijsheid, al vindt deze wijsheid soms te
vroeg haar grens in het precieuze en
buigt ze zich graag sententieus terug op
zichzelf. Men kan hierin een zeker maniërisme zien, waarvan J. zich nooit helemaal kan ontdoen. Dit zonder meer een
tekort te noemen, ware overdreven: het
hoort nu eenmaal tot J.'s figuur en tot
de individuele aard van zijn genie.
L. Vander Kerken
SCHLETTE, H. R., Sowjet-Humanismus. — Kösel-Verlag, München, 1961,
136 pp., ing. DM. 5,80.
Dit kleine werkje wil de kern van de
Sovjet~opvoedingsleer voorstellen : in
plaats van de absolute waarden tot uitgangspunt te nemen, gaan de Russische
pedagogen uit van de plicht om mee te
werken aan de immer voortevoluerende
mensheid. Zij verwijten het Westen zich
onverantwoord vast te klampen aan een
statisch ideaal. Dat juist hier de zwakke
plek ligt van de oude humaniora r de
typisch westerse opvoedingsvorm — zal
niemand ontkennen. Een confrontatie met
de Sovjet-pedagogie kan helpen tot een
bezinning over de christelijke opvoeding
tot werkelijke levensinzet. J. Kerkhofs
STEIN, Edith, Werke. 5 t Die Frau, ihre
Aufgabe nach Natur und Gnade. ~ Nauwelaerts, Leuven, 1959, XXXIX-227 pp.,
ing. F. 150.
Het werk van Edith Stein kan, zoals haar
leven zelf, onder drie categorieën samengevat worden: de filosofische studies, de
verhandelingen over de vrouwelijke pe
dagogie en psychologie, en de hagiografische geschriften. In dit vijfde deel van de
uitgave der volledige werken, beginnen
de pedagogische tractaten. Deze zijn voor
het grootste deel ontstaan tussen 1916 en
1933. In deze tijd was Edith Stein als
lerares in verschillende instituten werkzaam, en zij is een der eersten geweest,
die de te eenzijdig intellectualistische oriëntatie van het onderwijs voor meisjes
heeft opgemerkt. In enkele merkwaardig
diepgaande tractaten ontleedt zij de eigen
psyche van de vrouw en pleit zij voor
een specifieke opvoeding van de vrouwelijke gemoedsgaven. Bij de aandachtige
lezing van deze verhandelingen merkt
men dat latere werken over vrouwelijke
psychologie en pedagogie aan de intuïties
van deze veelzijdig-begaafde en diepgieuze vrouw slechts weinig hebben gewijzigd of toegevoegd. G. Achten
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BOEKBESPREKING

DELMOTTE, J., Gesprek onderweg. ~
Uitg. „Samen Hoger", Gent, 1960, 64
geïll. pp.
Ter gelegenheid van het 125-jarig be~
staan van de Congregatie van de „Kindsheid Jesu" werd deze brochure uitgegeven, waarin de betekenis en het werk
van deze bloeiende Zuster-gemeenschap
aan de jonge meisjes wordt voorgesteld.
De auteur van de teksten en de uitgever
hebben de gevaren van het genre kunnen
vermijden, en zijn erin geslaagd het religieuze leven op een frisse en tevens verantwoorde wijze voor te stellen.
G. Achten
Jeunesses 60 (Acad. d'Education et d'En-traide Sociales). — Spes, Parijs, 1960,
120 pp., ing. NFr. 3,75.
Een bezinning door Franse specialisten
op jeugdproblemen over voelen, denken
en doen van de jongeren — alles geïllustreerd met steekproeven en uitslagen
van publieke-opinie-onderzoeken.
J. Kerkhofs
MILLER, Wright, Russians as People.
Phoenix House, London, 1961, 205
pp., 25 sh.
In een zeer onderhoudend geschreven
boek tekent de Engelse schrijver, die vele
malen en vele jaren in Rusland vertoefde, allerlei aspecten van het Russische
leven, en tracht langs deze weg iets van
het Russisch volkskarakter bloot te leggen. Waar wij het misschien moeilijk
vinden om ons de Russen als echte mensen voor te stellen, is dit werk uitstekend
geschikt om tot beter begrip en meer
sympathie te komen voor het Russische
volk, dat men niet mag identificeren met
een politieke partij die aan de macht is.
W. Peters

Celia FREMLIN, Het raadsel van de
blauwe koffer. Vert. --- Een spannende,
goed geschreven „mystery novel", origineel van vinding en psychologisch verzorgd.
Janet LIM, Ik kostte duizend gulden.
Vert. ~ Een Chinees meisje, dat bij de
zending te Singapore terecht komt, vertelt de wonderlijke lotgevallen van haar
leven.
J. E. SLUITERS, Prisma-vogelgids.
Wouter SLOB, Prisma-paardenboek.
Twee boekjes voor vogel- en paardenliefhebbers. Beide zijn rijkelijk geïllustreerd.
P. G. WODEHOUSE, Bedankt, Juves!
Vert. — Wederom een grapig verhaal
in de bekende Wodehouse-trant. R. S.
Salamander-Pockets. Querido, Amsterdam.
Ro van OVEN, Hendrickje Stoffels. —
Een heruitgave van de Rembrandt-Hendrickje-roman . van een kwart eeuw geleden.
Leonard HUIZINGA, 12 maal Hieronymus. — Een grappige serie verhaaltjes
rond de figuur van Hieronymus.
Albert HELMAN, Zuid-Zuid-West. —
Een der eerste en beste boeken van de in
1926 jonge, nu politiek werkzame Lou
Lichtveld..
Hella HAASSE, Oeroeg. ^- Dit verhaal
van een Javaanse jongen had een paar
jaar geleden een bijzonder succes.
Henriette ROOSENBURG, En de muren

POCKETBOEKEN

vielen om..-- De schrijfster, nu in Ame
rika, verhaalt hier haar vlucht uit een
Oost-Duits concentratiekamp naar het
Westen.
Elisabeth ZERNIKE, Het harde Paradijs.
De roman van een Provençaals dorpje, waarin een rare, Frankrijk zeker niet
typerende pastoor optreedt. R. S.

Prisma-boeken. Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, f 1.25 per deel.
Prof. Dr. K. von BULOW, Geologie
voor iedereen I en II Vert. — Een uiterst
kundig vakman schrijft in deze twee geillustreerde prisma-deeltjes de ,,geschiedenis der aarde".
Charles WIGHTON, Eichmann .. , sym.
bool van een regime. Vert. --- Een journalist geeft hier het boeiende relaas van
een leven, onvoorwaardelijk gewijd aan
de misdaad.

List Bücher
Paul HfHNERFELD, In Sachen Heidegger. — Een voortreffelijk essay over
de mens en de filosoof Heidegger.
Alfred ANDERSCH, Geister und Leute.
--- De romanschrijver heeft hier een tiental korte verhalen, geen eigenlijke short
stories, gebundeld.
Simon TROY, Einladung zum Hord..-De vertaling van een eigenaardige crime
story, zich afspelend rond een bejaarde
Engelse lady. R. S.

MGR. LORENZ JAEGER
Aartsbisschop van Paderborn

Het oecumenisch Concilie
De verwachtingen van de hele Christenheid richten zich op het komende Concilie.
De instelling van een eigen „secretariaat tot bevordering van de eenheid onder
de Christenen" legt de nadruk op de bedoeling van paus Johannes XXIII, dat
de voorbereidende werkzaamheden van het Concilie rekening zullen houden met
de mogelijkheden van een toekomstige hereniging en in dit verband op de vragen
van de gescheiden antwoord zullen geven en op hun problematiek zullen ingaan.
Aartsbisschop Dr. Lorenz Jaeger, van Paderborn, die tot de tien leden van dit
voor de concilievoorbereiding zo gewichtig en met speciale volmachten toegerust
secretariaat behoort, sprak zich herhaaldelijk in redevoeringen en artikelen, die
sterk de aandacht trokken en o.a. door Radio Vaticaan in meer dan twintig talen
over de hele wereld werd verspreid, over de actuele concilievragen uit en gaf
hierop belangrijke toelichtingen. Zijn boek dat thans aan het Nederlands publiek
wordt aangeboden, geeft een complete inleiding in de met het Concilie en de
hereniging van de Christenheid samenhangende problemen en vragen. De ideeën
van de nieuwere theologie vinden evenzeer de aandacht als de desbetreffende
uitspraken van het kerkelijk leerambt.
Nederlands van Dr. W. van Zoeterwoude
Serie Ecclesia
Formaat 127 x 190 mm — 232 pp.
geb. Fr. 96 — f 7.90
JEAN GALOT S.J.

Het Hart van Maria
Het Evangelie geeft ons maar heel schaarse gegevens over Maria. Ieder gelovige
mens zou graag meer verlangen te weten. Dat verlangen werd in de eerste eeuwen
aanleiding tot het ontstaan van de apocriefe evangeliën. Maar de gezonde godsvrucht is niet gebaat met onbetrouwbare en onvruchtbare fantasie. Het is veel
beter de weinige echte gegevens zo goed mogelijk uit te diepen. Als dit gebeurt
onder theologische en psychologische belichting kan de beschouwing van Maria's
deugdenleven een betrouwbare weg zijn om langs haar Christus te vinden. Dit
boek van Jean Galot zal velen deze weg kunnen tonen. In het eerste deel behan-

delt de auteur de toewijding van Maria, in het tweede deel de uitbloei van deze
toewijding, in haar Hart, bezield door geloof, hoop en liefde en tot uitdrukking
komende in haar namen Dochter van de hemelse Vader, bruid van de H. Geest,
Moeder van het Woord en moeder van de mensen. Ten slotte, in een derde deel
handelt de auteur over het lijdende en verheerlijkte hart van Maria.
Nederlands van Annie van Alphen
Formaat 130 x 195 mm — 292 pp
Ingen. Fr. 96 — f 7.50
Geb. Fr. 120 — f 9.50

Verkrijgbaar in de boekhandel
Uitgeversmij.
Desclée de Brouwer N.V.
België
Houtkaai 2 3, Brugge

Nederland
M. van Coehoornstraat 10, Breda

Zusters van Sint-Vincentius á Paulo

INSTITUUT VOOR BLINDE EN GEZICNTSZWAKKE KINDEREN
Ganspoel - Tervuren
Kleuterschool en Lager Onderwijs voor jongetjes en meisjes vanaf 2 jaar
Beroepsonderwijs en moderne talen voor meisjes
in het Nederlands en het Frans
Tel. Brussel 57.70.21

INSTITUUT SINT-AGNES
Onderwijsinrichting bestuurd door de Religieuzen Ursulinen

Half-internaat

Internaat

79.226 Turnhoutsebaan

Externaat

Schoenstraat 41

Lammekensstraat 84
TELEFOON 353201

BORGERHOUT

A.

Oude Humaniora. Moderne Humaniora (volledige cyclus)

B.

Snit-Naad-Confectie:

Middelbare technische afd. Cl

Normaalafd. D

Beroepsafd. C3-1 Voortgezette Technische Opleiding C l -D
C.

Handelsafdeling A6/A3 A61A2 Handelsregentaat A6/Al

D.

Avondcursus voor Modes Avondcursus voor Naad

E. Volledig Lager- en kleuteronderwijs

Kent U
O. L. VROUWSCHOOL VOORVERPLEEGSTERS
EN VERPLEEGASSISTENTEN Augustijnenstraat 9, Mechelen
Bestuurd door de Gasthuiszusters - Augustinessen
Voorbereidende afdeling vanaf 17 jaar
Nursing Hostesses — 1 jaar studie
Verpleegassistente — 2 jaar studie
Beroepsverpleegster — diploma van Verpleegassistente + 1 jaar bijstudie
Vraag inlichtingen tel. 127.87 — 144.23. Inschrijvingen alle dagen in de school van 14,
tot 16, uur en bij E. Moeder-Overste, O. L. Vrouwgasthuis, Keizerstraat 7, Mechelen.
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Zusters der Christelijke Scholen
VORSELAAR

I. NORMAALONDERWIJS : Nieuw regime
— Lagere Normaalschool : Wetensch. B
— Middelbare Normaalschool :
. Afdeling Moedertaal Geschiedenis
. Afdeling Moderne Talen
. Afdeling Wiskunde - Fysica
. Afdeling Wetenschappen - Aardrijkskunde
— Normaalschool voor Kleuteronderwijzeressen
Ii. MIDDELBAAR ONDERWIJS
— Oude Humaniora : Grieks-Latijnse Afdeling
— Moderne Humaniora : Wetenschappelijke Afdeling
Economische Afdeling
— 70 Voorbereidende klasse
III. HOGER TECHNISCH ONDERWIJS
Hogere Technische School voor Wetenschappelijke Assistenten Al.
Interessante toekomstmogelijkheden voor meisjes !
INTERNAAT, HALF-INTERNAAT, EXTERNAAT

Zusters van de H. Philippus-Neri, ZIEKHUIS te
St. Niklaas-Waas, Ankerstraat, 103
Psychiatrische inrichting voor vrouwelijke patiënten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrije, betalende vrouwelijke patiënten.
Toepassing van al de moderne vormen van neuro.
psychiatrische behandelingen.
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Verpleegstersschool „Maria-Middelares"
— Beroepsverpleegsters
— Verpleegassistenten
— Nursing-hostessen
— Voorbereidende afdeling (17 jaar)
Hospitaalstraat, 8 - SINT-NIKLAAS-WAAS - Tel. 76.12.98 en 76.22.25

1;,prit>sri
Belangstellenden kunnen de band voor het
inbinden van Jaargang XIV deel I bestellen
door storting van Fr. 25 per band op post.
eheknummer 884.67 Streven met vermelding:

r

„Voor band XIV - deel I.

Tijdige bestelling gewenst.

MARIA THERESIA VERPLEEGSTERSSCHOOL
Bestuurd door de „Dochters van het Kruis", verbonden aan het
St.-Jansziekenhuis, GENK. Tel. 53.141 — 53.142
Afdelingen : — Verpleegster Sociale hygiëniste. 4 jaar
— Verpleegster A 1: 3 jaar.
— Verpleegster A 2: 3 jaar.
— Verpleegassistente A 2: 2 jaar.
— Nursing-Hostess : 1 jaar.
— Voorbereidend jaar.
Alle gewenste inlichtingen te bekomen bij de Directrice.
Onderwijs en internaat zijn kosteloos

Onderwijs voor jongens vanaf 6 jaar
INTERNAAT
EXTERNAAT
Onder leiding van priesters en toezicht van de Staat
Volledig Lager Onderwijs (6-14 jaar)
Voorbereidend tot alle onderwijs
Moderne Humaniora
Middelbare Land- en Tuinbouwschool (13-16 jaar)
Normaalschool voor Onderwijzers (14-20 jaar)

S{,arllcam~t{,arllcam~t {,arllcam~t - TIENEN
Tel.: 81.391

H. PIUS X -INSTITUUT
VIIe OLYMPIADELAAN 25, ANTWERPEN
Tel.: 03-381380
Lagere Oefenschool: van zes jaar af.
Middelbare Oefenschool: van twaalf jaar af.
Grieks-Latijnse afdeling. Moderne afdeling.
Lagere Normaalschool: van vijftien jaar af.
Grieks-Latijnse afdeling. Wetenschappelijke afdeling A.
Wetenschappelijke afdeling B Economische afdeling.
Middelb. Normaalschool: na de Humaniora of Lagere Normaalschool
Afdeling: Moedertaal-Geschiedenis
Afdeling: Moderne Talen
Afdeling: Wiskunde-Fysica (en Economische Wetensch.)
Afdeling: Wetenschappen-Aardrijkskunde
Hoger Instituut voor Opvoedkunde
Dienst voor Studie- en Beroepsoriëntering

EXTERNAAT

INTERNAAT

Inlichtingen : Alle werkdagen van 9 tot 12 h en van 14 tot 17 h
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De toekomst van de mens

F de ruimtevaart van Joeri Alexejewitsj Gagarin een nieuwe
periode in de geschiedenis der mensheid heeft ingeluid, is moeilijk uit te maken. Het is zeer goed mogelijk, dat de vlucht van Joeri
Gagarin, die men reeds de Columbus van het wereldruim heeft genoemd, de eerste stap geweest is naar een verovering van het heelal,
waarbij natuurlijk moeder Aarde nog lang de metropool zal blijven
waar men steeds graag naar terugkeert als naar een oud tehuis; de
eerste proef van kosmonautische wandelingen niet enkel door de ruimte, maar wie weet ook door de tijd; en, omdat het niet waarschijnlijk is
dat de mens zo gauw zijn praktische zin zal verliezen, de aanvang van
een economische exploitatie van de kosmos waarvan we ons vooralsnog
geen flauw idee kunnen vormen.
Al is het evengoed mogelijk dat we alleen maar te maken hebben met
een spectaculaire prestatie die weldra niet het geweldig nut zal blijken
te hebben dat men er van verwacht, en misschien over een vijftig jaar
nog enkel een kermisattractie zal wezen die mettertijd eentonig zal
worden. Zodat de mens zich ten slotte toch weer tot de aarde zal moeten bekennen, en de sterrenhemel, die hem sedert de eerste dagen van
zijn bestaan schitterend omgeeft, hem weer zal worden wat hij altijd
geweest is: de heerlijke nachtelijke eindeloosheid die hij enkel met zijn
geest bewonen kan.
Nu wat er ook van weze, Nikita Chroestsje[ heeft de beslechting van
deze vraag niet afgewacht om uit het geval alvast propagandistische
munt te slaan. En niemand kan hem dit kwalijk nemen. Hieruit echter
te besluiten dat de prestatie van Gagarin niets anders dan een propagandastunt zou wezen, ware overdreven. Men kan immers ook propaganda maken met iets wat werkelijk uitzonderlijk is. Wel waarschuwen
westerse wetenschappers dat men de zaak niet overschatten moet: de
Russische ruimtetocht zou, technisch bekeken, alleen maar een stapje
verder betekenen op een weg die nu toch eenmaal openligt. Doch de
miljoenen mensen die met spanning en angst de vlucht van Gagarin
gevolgd hebben, denken daar anders over. En het is niet alleen met
communistische vreugde dat de Russische Icarus begroet werd toen hij
van zin fantastische tocht door het wereldruim terugkeerde. Het was
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een universeel menselijk meevoelen met de moedige jonge man die het
aangedurfd had een ruimtereis te wagen waarvan de mogelijkheid tot
nog toe tot het gebied der verbeelding behoorde. Dit hebben ook de
Amerikanen zo gevoeld, die dadelijk bereid waren Joeri Gagarin met
een triomfale intocht onder papieren regen te vereren in New York.
Ook dit getuigt van zin voor propaganda. Want het is niet zonder
belang dat Amerikanen en Russen proberen om onderling wat meer te
verbroederen alvorens gezamenlijk te gaan veezusteren met de maan of
met Venus.
Voor al deze mensen, die niet louter technisch redeneren, is Joeri
Gagarin een held, d.i. een mens die gedurfd en gedaan heeft wat nog
niemand vóór hem gewaagd had, en die daardoor wellicht een heel
nieuwe toekomst voor het mensdom geopend heeft; de jonge Rus die op
een zekere dag om half negen 's morgens in een Vostok stapt om even
over half elf te belanden in de vaderljke armen van Nikita Chroestsjef
met de simpele melding, dat hij ontzaglijk mooie dingen gezien had en
in die éne voormiddag in een zekere zin „overal" geweest was.
Dat zo iets mogelijk was geworden, wisten de geleerden allang, maar
nu heeft zich deze mogelijkheid opeens belichaamd in een levende mens,
en meteen is deze mens een teken en een symbool geworden van een
nieuwe tijd. Dit is het precies wat de mensen van heel de wereld spon-taan beseft hebben. Het is hun opeens duidelijk geworden, dat de mens
nog niet aan het einde van zijn geschiedenis staat, dat hij nog geenszins
tot een decadent verschijnsel is verworden, maar bestemd is voor een
toekomst die de grootste verrassingen in zich bergt, hoe onzeker verder
deze toekomst in menig opzicht moge wezen.
Van wetenschappelijke theorieën verstaan de meeste mensen, niette-

genstaande hun pocketliteratuur, niet zoveel, maar wanneer iemand
voor hun ogen uitvoert wat veilig op de aarde gezeten geleerden berekend hebben, dan wordt voor hen de wetenschap een evenement en een
aanschouweljke werkelijkheid. Zelfs indien men hen alleen al kan doen
geloven dát het gebeurd is. Want natuurlijk zijn er al stemmen opgegaan die heel het geval Gagarin zachtjes in twijfel trekken. Maar de
historische realiteit is in zaken als deze, ofschoon wel niet bijkomstig,
toch niet het voornaamste. Het voornaamste is dat de ruimtevaart voor
de gewone mens tot een beleving is geworden, of als men wil tot een
spektakel.
Spectaculair is o.m. het kwantitatief aspect der prestatie. Kwantitatieve onmetelijkheden maken steeds meer indruk op de verbeelding dan
verstandelijk inzicht of geestelijke visie. Op zich is het op zijn minst
even ontzaglijk of de mens zich gaat bewegen tussen sterren en plane-
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ten ofwel verstandelijk zijn weg vindt tussen ionen en elektronen, al
laten zin eigen afmetingen hem niet toe om zich ook fysisch in de eindeloze wereld van het microscopische te gaan bewegen. En even ontzagljk op zijn minst is het dat de mens in staat is om de inwendige
diepte van de geest te doorschouwen, en met angst en verrukking het
verborgen mysterie ervaart van het Zijn. Doch de menselijke verbeelding moet nu eenmaal haar gading hebben, en symbolen worden eerst
op het plan der verbeelding geschapen.
Dit alles vermindert de betekenis van het evenement Gagarin niet.
Het verklaart alleen maar waarom juist Joeri Gagarin een symbolische
held is geworden en de eerste mens van de toekomst, en niet de duizenden geleerden die in feite door hun reusachtig ontdekkingswerk deze
nieuwe toekomst zullen opengesteld hebben, indien achteraf zal blijken
dat dit inderdaad het geval is geweest.
Niet alleen van een louter technische toekomst is Gagarin de symbolische held. Want alles bij elkaar interesseert de techniek de mensen
toch maar indirect, hoezeer men hen soms het tegenovergestelde wil
laten geloven. Wat hen direct interesseert is de toekomst van de mens
als mens, d.i. van de mens zelf. Het ongekend enthousiasme dat Gagarin in zin land en daarbuiten ten deel viel, gold niet alleen de technische prestatie, een prestatie waarvan hij de uitgelezen bedienaar was
geweest; het werd vooral gewekt door het gevoel dat er iets helemaal
nieuws met de mens als zodanig gebeurd was. Nuchter denkende lieden
zullen wel aarzelend toetreden tot de mening dat een nieuw tijdperk
begon, en ze hebben voor hun aarzeling alle reden, maar „de" mensen
bezwaren hun geest niet met dergelijke bedenkingen.
Het mag een toeval wezen, al kan het wel een zinvol toeval zijn, dat
juist in de dagen van Gagarins triomf, de aandacht van het mensdom
mede is uitgegaan naar het sombere personage, Adolf Eichmann. Ook
Eichmann is een menselijk symbool, en ook zijn prestatie is niet zonder
kwantitatief-spectaculair vertoon. Een geweldige tegenstelling verbindt
deze twee figuren: de sportieve veroveraar van de hemelruimte en de
koele organisator van een moord op vijf miljoen medemensen. Het zou
een schromelijke vergissing zijn, het geval Eichmann al te zeer als een
afrekening met een verleden te beschouwen. Ook Eichmann is een symbool van mogelijkheden die blijvend schuilen in de mens. In de dagen
van Gagarins triomf herinnert Eichmann ons koudweg aan de schrikwekkende ambiguïteit van de mens. Zo werpt Eichmann een dubieus
licht op het toekomstperspectief van Gagarins ruimtevaart. Eichmann
maakt duidelijk dat de grote vraag niet is of de mens al dan niet het
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heelal zal veroveren, maar wat hij met die verovering zal doen. Eichr
mann kon geen gelukkiger moment gekozen hebben om deze waarschur
wing te symboliseren in zin treurig figuur: geen wereldverovering
waarborgt de toekomst van de mens, omdat de mens steeds de macht
bezit om de grootste vindingen van zijn geest ten goede of ten kwade
aan te wenden. En men weet nooit wat de mens in de toekomst zal
doen. Zo wordt dan ook steeds in de geschiedenis der mensheid met
nieuwe hoop ook weer nieuwe vrees geboren. Is het mogelijk dat de
mens, door de droeve ervaring van eeuwen geleerd, uiteindelijk universeel tot het inzicht zal komen, dat het hem niet voldoende is de hele
wereld te winnen? Dit is het wat miljoenen mensen verhopen.
17-4-1961

Op zoek naar
Christelijke
volwassenheid')

DRS. P. DEN OTTOLANDER

EGIN van het jaar 1960 is er een boek verschenen onder de titel De
mondige mens tussen goed en kwaad. De schrijvers, Dr. R. Bakker
en Prof. Dr. J. de Graaf, geven hierin een overzicht van de na-middeleeuwse moraalfilosofie. De mondige mens zo karakteriseren zij een
menstype dat zich sinds de Renaissance in West-Europa sterk heeft
laten gelden. Ik laat nu even in het midden, of degenen die zich zo
mondig noemen, daar altijd een wettige reden voor hebben, maar hun
pretenties, hun zelfbewustzijn kunnen we met dit woord wel geschikt
weergeven. Men droomt in de tijd „van Petrarca tot Sartre" graag over
eigen geestelijke emancipatie en meerderjarigheid, over zelfstandigheid
en ontvoogding. Aanvankelijk vaak zo optimistisch, dat men meent,
alles wel zonder bovenmenselijk gezag af te kunnen, later ook dikwijls
pessimistisch, doordat men aanvoelt, dat dit soort autonomie in de praktijk nogal tegenvalt, en doordat men denkt, geen bevoegde, safe autoriteit te kunnen vinden.
Onze titel luidt enigszins anders. Niet: de mondige mens tussen goed
en kwaad, maar: op zoek naar christelijke volwassenheid. Ik constateer
dus niet, dat b.v. wij Westeuropeanen of wij Nederlandse katholieken
ons zonder meer mondig kunnen noemen. Zelfs laat ik de mogelijkheid
nog open, dat we blijk zouden geven van geestelijke onvolgroeidheid,
menend dat wij geen leiding nodig hebben.
We zijn op zoek naar iets, naar volwassenheid in Christus. Hier moeten we naar toe groeien, en die groei zal grotendeels bestaan in een
actief, bewust streven. Geheel volwassen worden we op deze aarde vóór
de jongste dag, nooit. Maar er is vooruitgang, groei mogelijk. Dit zelfbewustzijn is tegelijkertijd nuchter en opgetogen. De Kerk heeft ons dit
altijd voorgehouden, het is ook in alle tijden op haarzelf en dus op ons,
christenen, van toepassing geweest. Het is ook waar in onze moderne
situatie. We zullen nu deze twee altijd geldende waarheden bemedite~
ren en ze daarbij speciaal op onze huidige situatie toespitsen. We vergelijken deze daarbij met de puberteit, een befaamde fase in het men'senleven, die samen met de adolescentie nogal knel zit tussen kinderjaren en volwassenheid.
Zoals gezegd, alle mensen van alle tijden beleven voortdurend een
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1 ) Bewerking van een rede ter opening van het Sint Gerlach-Instituut in Arnhem,
13 december 1960.
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overgang van onvolgroeidheid naar volgroeidheid. Dit kan ons des te
duidelijker worden in onze huidige periode van de wereldgeschiedenis,
die men vaak aanduidt als een tijd van snelle veranderingen, van abrupte omwentelingen. Zeker nu hebben we allemaal iets puberachtigs
over ons, al zijn we er ook allemaal wel wat aan ontgroeid.
Ook de meest onverschillige vaders en moeders ontkomen er niet aan,
dat ze hun kinderen van jongs af een bepaalde richting wijzen. Ons
leven heeft een bepaalde stijl, en het is niet alleen ongewenst, maar ook
onmogelijk, in een gezin altijd te zwijgen over levensbeschouwelijke
kwesties. En al konden we hier krampachtig onze mond over dichthouden, dan was die zwijgzaamheid al veelbetekenend.
Sommigen zullen dit wel beamen, maar willen dan vooral geen harde
woorden wijden aan andere wereldbeschouwingen. Edoch, als we voor
een bepaalde visie kiezen, wijzen we door dit feit zelf alle meningen af
die met onze overtuiging in strijd zijn. Ouderen doorzien dit kennelijk
niet altijd, maar kinderen zijn in dezen zeer goede logici.
Hier doemen voor teenagers vaak grote moeilijkheden op. Ook voor
katholíéke jongeren. Als hun opvoeders goed katholiek zijn, leren die
hen, alles te aanvaarden wat de Kerk leert en dus alles af te wijzen wat
met haar dogma in strijd is. Kinderen trekken daar makkelijk de conclusie uit, dat alle andersdenkenden toch wel dom of slecht moeten zijn.
Hoe zou het mogelijk zijn, dat een verstandig en eerlijk mens Christus
niet in Zijn Kerk herkent!
Maar dan, op een gegeven dag, komen ze tot hun ontsteltenis met
acatholici in aanraking die kennelijk niet hersenloos en waarschijnlijk
niet te kwader trouw zijn. In onze verdeelde en open samenleving ontr

komt men aan dit contact steeds minder. Het gevaar is niet denkbeeldig,
en menigeen bezwijkt er blijkbaar voor, dat zo'n geschokt iemand omslaat in een ander uiterste. Van een ietwat bekrompen mens wordt hij
misschien iemand die naïef dweept met het voor hem nieuwe en vreemde. Bij „de ander" is toch eigenlijk alles beter en fideler, of minstens is
het verschil tussen de Kerk en niet--katholieke gezindten een bagatel,
want goede mensen lijkt men overal te vinden. We zijn toch eigenlijk
allemaal één, tegenstanders hebben we niet, en zeker geen vijanden,
althans niet buiten de Kerk. Alle Menschen sind schon Breder!
Hopelijk voelen we deze moeilijkheden van bepaalde jongeren en
ouderen aan. Hoe zouden ze te genezen of te voorkomen zijn?
Het is best te begrijpen, als we in onze kinderjaren uit de zekerheid
van ons heilig geloof afleiden, dat andersdenkenden toch wel stupide en
immoreel moeten zijn. Dan zijn we overigens niet „te katholiek", maar
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onbewust enigszins onkatholiek. Het spreekt vanzelf, dat geen enkele
opvoeder dit aan kinderen van welke leeftijd ook mag leren, maar het is
ook onder alle opzichten beter, als we er zelfs bij kleine kinderen nooit
in berusten, dat ze zo denken. Zeker, ze moeten uitdrukkelijk leren, alles
af te wijzen wat zich verzet tegen Gods openbaring in Christus en de
Kerk. Anderzijds, al is het een privilege, een uitverkiezing, katholiek te
zijn, ook buitenstaanders kunnen in vriendschap met God leven, en wel
doordat er bij hen een onbewust, maar eerlijk verlangen kan leven naar
onze Moeder de Kerk, die zo toch ook enigszins hun Moeder is.
Zo staan we sterk naar alle kanten, zo voorkomen we naar best vermogen geloofstwijfels en onverschilligheid, wanneer we alle twee deze
aspecten naar voren brengen: de exclusiviteit en de inclusiviteit van
Christus' mystiek lichaam, dat identiek is met de zichtbare Rooms~
Katholieke Kerk. Dat is zeker aanvankelijk lastig, het zoeken naar evenwicht en billijkheid. Maar uiteindelijk vaart ons geloof er wel bij. Zo
zijn we trouw aan de uitdrukkelijke leer van de Kerk. En alleen zo doen
we onze medemensen recht.
Dan wijken we wel erg af van de methode die Hitler uitdrukkelijk
voorstond inzake de massapropaganda 2 ) . Deze moest z.i. bewust monotoon en eenzijdig wezen, omdat de massa objectiviteit voor zwakheid
houdt. Maar het geloof van kinderen en ouderen, van onontwikkelden
en intellectuelen kunnen we toch wellicht het beste dienen, door aan
onkatholieke stromingen het volle pond te geven, door al het goede erin
openlijk te waarderen en door van de andere kant geen harde woor~
den in te slikken, als de ketterij ons tot vijandigheid noopt. Ook met dat
laatste zijn andersdenkenden uiteindelijk alleen maar gebaat. Gods
openbaring verspreidt licht voor ons, óók als ze veroordelingen uitspreekt. Dat bovennatuurlijke, genezende licht bezeert, als onze ogen er
niet op ingesteld zijn, maar we handelen averechts, als we het af schermen voor onze niet-katholieke medemensen. ,,Mitmenschlichkeit" bestaat toch niet in het verzwijgen van pijnlijke, maar bevrijdende waarheden. Wanneer wij al het goede in de anderen proberen te zien en te
laten zien, zelfs in de communisten en de vrijmetselaars, de godloze
humanisten en de sexuele hervormers, dan hebben we ook recht van
spreken, als we de kerkelijke anathema's citeren.
Het ging vroeger makkelijker dan nu, maar voor ieder klein kind is
toch ook nu nog de huiselijke sfeer iets vanzelfsprekends. In dat kleine
wereldje groeit het op, en al gaan kleuters tegenwoordig reeds vroeg
naar school, pappa en mamma zijn voor hen vaak nog lang hele autori2

) A. Hitler, Mein Kamp f (München, 1939) pp. 198-204, 371.
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feiten. Als het levensgevoel op school aansluit bij dat van het ouderlijk
huis, ontstaan er ook niet zo gek vroeg problemen. Maar het is duider
lijk, dat moeilijkheden met het vreemde, het „andere", ook de waardering van het eigene, o.a. van het eigen gezin, moeten beïnvloeden.
We kunnen anderen en onszelf veel onnodige narigheid besparen, als
we, zoveel mogelijk van het begin af, kinderen enkele reserves bijbrengen tegenover de schijnbare vanzelfsprekendheden uit het ouderlijk
huis. Allereerst worden er overal fouten gemaakt, en dat hoeven we
heus niet angstvallig zo lang mogelijk te camoufleren. En al werden er
geen fouten gemaakt er zijn vaak verschillende manieren om iets
goed te doen. Niet alle dingen, maar wel veel dingen kunnen gerust ook
anders dan men dat in een bepaalde omgeving gewend is.
Maar als we dan deze ruimhartigheid betrachten, staan we ook sterk,
als we kinderen erop wijzen, dat iets nog niet bij voorbaat beter is doordat het afwijkt van wat zij altijd gewend zijn geweest.
Op een bepaalde leeftijd (en sommigen komen hier moeilijk over
heen) krijgen velen er nl, een typische behoefte aan, alles anders te
doen, alleen maar omdat het weer eens iets anders is. Het gewone irriteert ons. Het is prozaïsch, vervelend, niet-authentiek. Bekrompenheid
en werkelijke of vermeende onoprechtheid van de „gewone" mensen versterken ons in de neiging, alles zoveel mogelijk af te breken. Of wij de
aldus ontstane ruïnes ooit kunnen vervangen door bewoonbare en betere
huizen, dat interesseert ons niet.
Zeker, die verleiding is groot. Dat moeten ouderen kunnen aanvoelen
bij pubers, en eventueel bij zichzelf. Het geeft, althans enkele ogenblikken, voldoening, als we onze wraak en woede kunnen koelen op oerconservatieve opvoeders en op de eerste, kinderlijke fase van onze
eigen onvolwassenheid. Maar opstandigheid is nog geen automatische
garantie voor geestelijke groei of volgroeidheid. Zolang we primair
negatief blijven, zijn we wat dat betreft onvolwassen, zelfs wanneer we
zo origineel reageren op onze vertrouwde omgeving. Op die manier
saboteren we onze geestelijke volgroeiing in de tweede puberachtige
fase van onze onvolwassenheid. Een bepaald soort avantgardisme is
hyperkritisch tegenover het eigene, maar hyperonkritisch tegenover
alles wat daarvan afwijkt en ook wel tegenover zichzelf. Als een dergelijke voorhoede zich in katholiek milieu wil laten gelden, moge zij zich
zeer kritisch afvragen, of ze wellicht bezig is, zich te verwijderen van
het leger en de generaal.
Om een voorbeeld te noemen, ditmaal uit een vorige periode. We
kunnen niet erg enthousiast zijn over de katholieke bijbelwetenschap
van 75 jaar geleden, of liever over het te zeer ontbreken van een solide
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katholieke exegese in die tijd. Ik zou met dat gebrek aan geestdrift zeer
ver willen gaan. En daarbij gaat het gerust niet enkel om een te letterlijke uitleg van het bijbelse scheppings- en zondevalverhaal, hoeveel
onheil er ook alleen reeds gesticht is door blunders ten aanzien van
Genesis 1, 2 en 3. Er zijn nog wel heel wat meer bijbelhoofdstukken in
het geding. Niet alleen daardoor, maar wel o.a. daardoor ontstond de
modernistische crisis aan het eind van de vorige en in het begin van
deze eeuw. Het is begrijpelijk, dat men onder de indruk kwam van de
vrijzinnige bijbelkritiek. Ondanks bezwaren tegen veel toenmalige kar
tholieke biblisten en met alle bewondering voor de wetenschapszin van
bepaalde ongelovige vorsers, ben ik toch zeer dankbaar voor een hier te
noemen uitspraak van het Heilig Officie. Deze hoge Romeinse instantie
veroordeelde nl. de volgende stelling: De heterodoxe, niet-katholieke
exegeten hebben de ware zin van de H. Schrift juister weergegeven dan
de katholieke exegeten ') . Let wel, het gaat hier niet om een vergelijking tussen de heterodoxe bijbelwetenschap en het kerkelijk dogma: het
spreekt wel vanzelf, dat de Kerk haar onfeilbare leer niet laat overtref
fen en corrigeren. Nee, het H. Officie poneert hier, dat de andersdenkende bijbeluitleggers de Heilige Schrift niet juister hebben geïnterpre-teerd dan hun katholieke collega's. De mogelijkheid blijft volkomen
open, dat b.v. de toenmalige vrijzinnige biblisten op allerlei belangrijke
punten gelijk hebben tegenover de katholieke wetenschapsbeoefenaars.
En zeker sluit Rome hier niet uit, dat verschillende ongelovigen toen
wetenschappelijker exegetiseerden dan de meeste zonen der Kerk. Maar
zelfs de vaak bedenkelijke katholieke bijbelinterpretaties uit die tijd
leverden uiteindelijk een totaalresultaat op dat de zin van de openbaringsgegevens zeker niet minder goed benadert dan de roemruchte
linkse bijbelkritiek (die echter in de loop van de volgende decennia wel
heel wat historisch-kritische zekerheden zou moeten herroepen) . Zo
groot is het zelfvertrouwen, de fierheid waarin het kerkelijk leergezag
ons voorgaat. Maar van de andere kant hebben de Romeinse instanties
ruimte gelaten voor christelijke zelfkritiek. Men denke aan het grootse
werk van het Pauselijk Bijbelinstituut te Rome en de Ecole Biblique in
jeruzalem. Hun werk dwingt tegenwoordig ook in vrijzinnige kringen
respect af. Censoren e.a. hebben uiteraard fouten gemaakt door te grote
of te geringe strengheid achteraf kan men dat makkelijk zeggen,
maar in dergelijke kwesties is het niet altijd doenlijk, direct uit te maken,
wat nog wel en wat niet meer door de beugel van de orthodoxie kan. En
toch is onze groei, ons zoeken naar christelijke volwassenheid bevor-

3)

Decretum „Lamentabili" van 3 juli 1907, n. 19 (Denz. 2019).
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derd, doordat een morbide, revolutionaire soort zelfkritiek de pas is afgesneden en een grondige, maar bezonnen progressiviteit wordt aangeRmoedigd of minstens toegelaten.
Een ander puntje, waar nogal veel over gedacht of althans geschreven wordt. Men kan stellig kritiek hebben op zekere sexuele voorlichtingspraktijken van vorige generaties overigens niet alleen van vorige
generaties en ook niet alleen bij katholieken. Het mandement van 1954
laat anderzijds de mogelijkheid open, dat bepaalde activiteiten van de
Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming binnen het kader
van het natuurlijk goede blijven (n. 48) . Er worden in beide kampen
fouten gemaakt. Maar ook hierin is correctie onmogelijk van datgene
wat overal ter wereld de bisschoppen van nu en vroeger eenstemmig
leren, b.v. inzake anticonceptie. Al zijn verder in dezen individuele kar
tholieken feilbaar en al kan een andersdenkende incidenteel tegenover
een bepaalde katholiek gelijk hebben, het genoemde mandement stelt
vast: „Het moet vanzelfsprekend als ongeoorloofd worden beschouwd
bij dergelijke instanties (als de N.V.S.H.) raad en steun te gaan zoeken .... Een christen wendt zich tot de Kerk, als het er om gaat de
normen van zijn zedelijk gedrag te leren kennen, en hij zoekt ook zijn
sexuele voorlichting bij personen en instellingen, bij wie geloof en moraal veilig zijn" (ibid.) . De parallel met de „question biblique" uit de
vorige alinea is duidelijk.
Wanneer wij in de geest van de Kerk het eigen~katholieke en het
vreemde, niet katholieke willen beoordelen, zal dat eisen stellen aan ons
verstand, zeker, maar ook aan onze wil, aan onze morele instelling.
Onze christelijke volgroeiing zullen we moeten veroveren en telkens
heroveren. Met minder dan liefde en wilskracht kunnen we niet toe.
Zelfs kleuters kunnen al behoorlijk weerbarstig zijn. Maar hun ongehoorzaamheid is nog niet zo weloverwogen en systematisch als bij pubers wel voorkomt. Het is de laatsten vaak eigen, en sommige ouderen
ook, iets pas te willen doen, als zij zelf inzien, dat het zo het beste is.
Soms vertonen ze ook de tendens, het precies andersom te willen doen
dan hun opvoeders, en het bij voorbaat oneens met hen te zijn.
Waarschijnlijk zijn we het er wel gauw over eens, dat opvoeders
zoveel mogelijk en zo mogelijk veel uitleg moeten vastknopen aan hun
wenken en wensen, en dat niet pas wanneer kinderen een jaar of twaalf
zijn. Het lijkt soms, of pedagogen minder makkelijk overeenstemming
bereiken ten aanzien van de volgende vraag: mag en moet men ook
soms, c.q. altijd, gehoorzaamheid eisen aan verzoeken waar kinderen
het niet mee eens zijn of waar ze minstens de zin niet van zien. Het
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gaat ons hier niet op de eerste plaats om opvoedkunde, maar ik wilde
wel opmerken, dat een gezin, een school zichzelf te gronde richt en
onmogelijk maakt door te grote toegeeflijkheid op dit punt. Opvoeders,
leidinggevers moeten explicatie geven ook als daar nog niet om gevraagd wordt, maar ze moeten dan ook soms durven zeggen tegen kinderen, ja zelfs tegen pubers: „je bent het niet met mij eens, goed, en
toch moet er nu gebeuren wat ik wil". M.a.w., al klinkt dit ouderwets,
aan gezag moeten we m.i. wel enige positieve waarde toekennen.
Hier raken we dan een punt dat voor volwassenen ook teer kan zijn,
als zij zelf hebben te gehoorzamen. Sommigen zullen zeggen: „Op mijn
werk, nu ja, daar moet het dan maar, al doe ik het met tegenzin en al
zal ik soms saboteren zoveel ik kan. Maar van mijn persoonlijk gods~
dienstig leven, daar moet iedereen van afblijven, dat is veel te intiem"
Vanuit het geloof in Christus, die als Kerk onder ons op aarde voortleeft, zullen we deze probleemstelling ongeveer 180 graden moeten laten
draaien. Een werkgever zullen we moeten gehoorzamen, zolang hij niets
eist dat tegen ons geweten ingaat, en ook al zijn we het vierkant met
hem oneens. Op die gehoorzaamheid heeft zo iemand recht, terwijl hij
toch een zeer feilbare autoriteit is. Maar voor de hoogste en intiemste
regionen van ons leven, voor alles wat met geloof en moraal samenhangt, heeft God ons een gezag gegeven dat zich herhaaldelijk onfeilr
baar heeft uitgesproken en nog uitspreekt. Ook wanneer het niet spreekt
met de pretentie van absolute onfeilbaarheid, is het ons vertrouwen
waard. Zo intiem is God met ons gevallen mensen geworden, dat Hij
ons deze zekerheid en veiligheid gunt.
Als wij op zoek zijn naar christelijke volwassenheid, als wij in Chris~
tus willen groeien, mogen we ons goddank toevertrouwen aan de leiding
van Zijn Kerk, mogen we ons geborgen weten in Zijn mystiek lichaam.
Zeker, wij mogen ons hele leven mediteren over de zin van de geboden
die Hij ons zo voorhoudt. Daar is niet alleen niets tegen, daar is zelfs
alles voor, dit is een belangrijke factor in onze geestelijke groei. Maar
van de andere kant: wij zijn gevallen mensen en hebben te maken met
een bovenmenselijk, bovennatuurlijk gezag. Wanneer wij dat geloven,
zal het niet zo makkelijk in ons opkomen, tegenover deze autoriteit de
houding van een eigenwijze puber aan te nemen. Zo het air van: eerst
moet ik bij elke kerkelijke richtlijn inzien, dat ze zinvol is, en dán wil ik
pas gehoorzamen. Dat is de omgekeerde wereld. Het is, zeker gegeven
de zondeval, helemaal niet verwonderlijk, als bepaalde punten ons duister blijven, b.v. wanneer ze ons in de morele praktijk moeite kosten.
Wie zich daarover verbaast, beseft er niet veel van, dat hij maar schepsel is, en dan nog wel een schepsel dat door de erfzonde is verzwakt.
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We raken hier nooit helemaal volwassen, en het is typisch onrijp, als
we hier geen rekening mee houden. Maar al doende leren wij, d.w.z. al
proberend Gods geboden te houden, zullen we langzamerhand de zin
van die geboden iets beter leren aanvoelen. Het gebod is een lamp, het
onderricht een licht (Spr. 6, 23) . In een werk dat op Thomas van Aquino's naam staat, wordt deze tekst aangehaald, en aldus aangevuld: Het
gebod is een lamp, namelijk als wij dat gebod houden 4 ) . Op die manier
mogen we zoeken en groeien naar de volwassenheid die God ons nu
reeds enigszins gunt in Christus en in de Kerk. Dan doen wij het in de
geest van onze goede Moeder Maria: „Zie, de dienstmaagd des Heren,
mij geschiede naar uw woord" ( Luc. 1, 38) . Naar uw woord, het woord
van degene die ons Gods wensen vertolkt. Dat is geheel in de geest van
Haar Zoon, die niet uit de hemel neer kwam dalen om Zijn eigen wil te
doen, maar de wil van Zijn Zender (Joh. 6, 39) , die in Gethsemani
heeft gebeden: „Niet Mijn wil, maar Uw wil moet geschieden" (Marc.
14, 36) , en die beloofde: „Als iemand bereid is, de wil van Mijn Zender
te volbrengen, zal hij weten, of Mijn leer van God komt" (joh. 7, 17) .
Een kritiekloos kind dat mee mag naar een muziekuitvoering, zal
grenzeloos bewonderen en geen enkele dissonant opmerken. Zo is het
in de eerste fase van zijn onvolwassenheid.
Een hyperkritische puber zal er een eer in stellen, het hele concert om
één dissonant waardeloos te noemen. Hij geniet van een goede uitvoer
ring minder dan zijn jongere broertjes en zusjes. Voor anderen is hij
ook minder genietbaar en hij vergalt hun genoegen door zijn ostentatieve recensies. Zo is hij in de tweede fase van zijn onvolwassenheid.
Een evenwichtig mens weet van iets moois kritisch te genieten. Hij

vergeet de eerste fase van zijn onvolgroeidheid niet, en de tweede ook
niet. Zo tendeert hij naar de volle wasdom.
Wanneer wij christenen onszelf aldus opvoeden, door onszelf voortdurend te overwinnen, zullen we steeds vuriger bepaalde gebeden zeggen na de heilige communie, waarin we na het ontvangen van Jesus'
eucharistisch lichaam danken voor ons leven in Zijn mystiek lichaam:
Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen
mensenhart is opgekomen, dat hebt Gij bereid, o God, voor hen die Uw
heilige naam beminnen, en geopenbaard aan de kleinen van Uw heilige
Kerk. Wij zeggen U dank, Vader almachtig, dat Gij ons de heilige
Kerk bereid hebt tot een haven van rust en tot een tempel van heiligheid, waar de Heilige Drievuldigheid wordt verheerlijkt.
4 ) S. Thomas Aquinas, Super evangelium S. Ioatnnis lectura [ed. R. Cai OP]
(Taurini etc., 1952) IX 2, 3 (1318) : ,,Mandatum, scilicet impletum, lucerna est .... ".

Het altaar III
Altaar en oriëntatie
PROF. DR. J. J. M. TIMMERS

A de getuigenissen, die wij in ons vorig artikel bijeenbrachten uit
Schriftuur, liturgie, hymnen, geestelijke letterkunde en beeldende
kunst te hebben aanhoord en overzien, getuigenissen, elk voor zich plein
tend voor de overheersende plaats, die de cultus van het licht als beeld
en attribuut des Heren in de denkwereld van het jonge christendom
innam, mag het ons niet verbazen, dat de Kerk reeds vanaf de Paasmorgen van haar vrijwording zich bij de aanleg harer bedehuizen daarnaar richtte. Dat de eeuwenoude tradities van het heidendom hierbij een
rol speelden is zeer wel mogelijk, al moeten wij bedenken, dat deze in
het herfstgetij van het Romeinse Imperium weinig kracht meer bezaten
en dat het meest directe voorbeeld voor de oriëntering te vinden was in
de aanleg zowel van de H. Tent der Joden als van hun Tempel. Las
men bovendien niet bij Ezechiël: „'s Heren heerlijkheid is de tempel
binnengegaan door de poort die uitzag op het Oosten, Et majestas Do.
mini ingressa est templum per viam portae quae respiciebat ad orienr
tem" (Ezech. 43, 4) ? Vrijwel van meet af aan ontstond zodoende de
gewoonte om de lengteas der kerkgebouwen op de oost-westlijn te projecteren, iets dat wij thans met de term oosting of oriëntatie plegen aan
te duiden. Bindende voorschriften hebben in deze nooit bestaan. Wala .
(ried Strabo (t849) zegt, sprekend over de gewoonten der eerste chris~
tengemeenten: „In die tijd bekommerde men er zich niet veel om hoe de
bedehuizen gesitueerd waren. Maar toch overheerst de gewoonte en
daar valt ook wel het meest voor te zeggen dat de biddenden zich
naar het Oosten keren en de overgrote meerderheid der kerken past
zich daarbij aan" 1 ) . Er zijn tijden geweest, dat men deze oriëntatie
verwaarloosd heeft. Sinds de liturgisten en de bouwmeesters in de vo
rige eeuw teruggrepen op de gewoonten van de middeleeuwen werd de
oriëntatie van nieuw te bouwen kerken weer een soort ongeschreven
wet. Begrijpt men ook heden ten dage nog de zin der oriëntatie? Zo ja,
dan heeft zij ontegenzeggelijk reden van bestaan; zo niet, dan is zij volslagen zinloos en doet men beter zich geen kostbare offers te getroosten
om haar toch door te voeren. Wil men haar voor de toekomst handhar

N

1 ) Non magnopere curabant illius temporis iusti, quam in partem orationis loca
converterent. Sed tamen usus frequentior et rationi vicinior habet in orientem orantes
converti et pluralitatem maximam eo tenore constitui (De exord. et increm. rerum

eccl., 4) .
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ven, dan zal de oriëntatie van dode gewoonte weer levend symbool
moeten worden.
Bij het oriënteren van kerken doen zich twee mogelijkheden voor: óf
men plaatst de koorpartij in het Oosten óf men reserveert de oostkant
voor de ingang en men legt het koor aan het westelijke uiteinde van het
gebouw. Oost en West zijn hier betrekkelijke begrippen, immers zuiver
op de verbindingslijn dezer beide windstreken gelegen kerken behoren
tot de uitzonderingen (de Romeinse St.-Pieter en de Dom van Florence
zijn daarbij) , want in grote delen van het Romeinse Imperium had men
een uitgesproken, zij het niet geheel verklaarde voorliefde voor de lijn
Noordwest--Zuidoost. In de stad Rome liggen 95 van de oudste kerken
op deze betrekkelijke Oost-Westlijn en wel 52 met hun koor naar
het Westen en slechts 43 naar het Oosten, waarbij dan nog op te merken valt dat bij een aantal van deze laatste de oriëntatie in latere tijd is
omgekeerd. Daarnaast richten 45 andere hun koor naar het Zuiden;
immers ook het Zuiden is een plaats des heils met een overvloed aan
licht. De profeet Habacuc was er om dat te getuigen (3, 3) : „God komt
vanuit het Zuiden en de Heilige van het gebergte Pharan, Deus ab
Austro veniet et sanctus de monte Pharan". En de profeet vervolgt:
„Splendor eius ut lux erit, Zijn heerlijkheid zal schijnen als het licht".
Ook in de symboliek van de middeleeuwen zal het Zuiden de streek
van licht en warmte zijn, het Noorden die van duisternis en koude.
De te Rome heersende voorliefde voor de oriëntering op het Westen
mag op het eerste gezicht verwondering wekken. Dit is dan ook reeds
in de 13de eeuw opgevallen aan de liturgist Gulielmus Durandus, bis.schop van Mende, die spreekt van „ecclesiis ostia ab oriente habenti-bus, ut Romae, kerken die hun ingang hebben aan de oostkant, zoals

dat in Rome gebruikelijk is" 2 ) . Men kan inderdaad zeggen, dat de
voornaamste en oudste kerken dier stad in deze stand staan: St.-jan
van Lateranen, St.-Pieter, de oorspronkelijke (kleinere) Constantijnse
basilica op het graf van St.-Paulus, St.-Maria de Meerdere, Santa Maria in Trastevere, San Sebastiano, de grafkerk van St.-Laurentius buiten de Muren, Santa Pudenziana, Santa Prassede, Santi Nereo ed
Achilleo, Santa Cecilia, Santa Maria in Domnica, San Clemente en vele
andere. Maar ook buiten Rome komt het voor; enkele voorbeelden: de
te Ostia ontdekte christelijke basilica, de meeste kerken van Tivoli, het
in zijn oorsprong wellicht 4de-eeuwse baptisterium te Florence, San
Frediano te Lucca, die in de 6de eeuw werd gesticht. Het Oosten toont
een nadrukkelijke voorkeur voor de richting West.-Oost en dat is ook
2

) Gulielmus Durandus, Rationale Divinorum Of icíorum, 5, 2, 57.
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de reden, waarom in het van Byzantium afhankelijke Ravenna alle
oudere kerken met hun koor naar het Oosten gekeerd zijn. Deze gewoonte zal naderhand ook in het Latijnse Westen gaan overheersen; in
het begin van de 5de eeuw verontschuldigt St.-Paulinus van Nola zich,
dat de kerk, die hij in zijn bisschopsstad bouwde, niet „ut usitatior mos
est", zoals het meer algemeen gebruik is, naar het Oosten uitziet, maar
gericht is op het graf van de H. Felix 3 ) . Tertullianus op zijn beurt zegt:
„Onze H. Duive is het beeld van de H. Geest en het huis waarin zij
woont, is gewend naar het Oosten, dat het beeld van Christus is".
Nu is het een opvallend feit, dat van oudsher in de kerken, wier koor
aan de westkant ligt, het altaar naar het volk gekeerd staat, m.a.w. de
priester celebreert achter het altaar en keert zich daarbij naar de lidmaten der gemeente. Eenieder, die Rome ook slechts oppervlakkig kent,
zal hebben opgemerkt, dat dit b.v. het geval is met het pausaltaar in de
St.-Pieter; in het Lateraan, in Maria Maggiore en in de overige aangehaalde kerken is het niet anders (afb. 1) . Wij vinden weer een kostbaar getuigenis bij Durandus van Mende: als hij spreekt over het zich
omwenden van de priester bij de liturgische begroetingen gedurende de
H. Mis maakt hij het uitdrukkelijke voorbehoud: „In ecclesiis vero ostia
ab oriente habentibus, ut Romae, nulla est in salutatione necessaria con~
versio, In kerken echter, die zoals dat te Rome het geval is, hun ingang
in het Oosten hebben, is dit zich omwenden bij de begroeting niet nodig" 4 ) . Zo heeft ook San Francesco te Assisi, die met haar koor pal
naar het Westen ligt, een omgekeerd altaar.
In de oudere kerken van deze soort merken wij nog een andere bijzonderheid op, n.l. dat er geen of slechts zeer kleine vensters in de
absis zijn, terwijl boven de oostelijke ingang een overvloed aan licht
valt waar te nemen (afb. 2) . Ook hier denken wij weer aan de in de
aanvang van dit artikel aangehaalde tekst van Ezechiël: het licht is de
heerlijkheid des Heren, die door de poort in het Oosten de tempel binnenkomt; naar dit licht keert zich de priester. Daarentegen hebben al
de basilieken van Ravenna hel verlichte absiden en te Rome b.v. ook
Santa Sabina (5de eeuw) , die haar koor naar het Oosten keert (afb.
3-4).
Toch is er ook in Rome reeds vanaf de 5de-6de eeuw een streving
om nieuwe kerken op laatstgenoemde wijze te bouwen. Dat geschiedt
o.m. met de nieuwe St.-Paulus, die de kleine Constantijnse grafbasilica
vervangen ging. De topografische gesteldheid van het terrein tussen de
$) R. C. Goldschmidt, Paulinus' Churches at Nola; texts, translations and commen.
tart'. — Amsterdam, 1950, p. 40.
4 ) Durandus, 1.c.
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weg naar Ostia en de Tiber, en de ligging van het graf van de apostel
der heidenen vlak aan genoemde weg „in praedio Lucinae" was hier
mede schuld aan; vergeten wij echter niet, dat de nieuwe kerk voltooid
werd door keizer Honorius en zijn zuster Galla Placidia, die de oosterse
sfeer van Ravenna meebrachten. Maar er kunnen andere redenen geweest zijn, die deze kentering bevorderden. Immers in de naar het Westen gekeerde kerken stond weliswaar de celebrerende priester naar het
licht van het Oosten gekeerd, maar niet het volk '") . Het was dus zonder twijfel logischer dat heel de gemeenschap zich mét de priester kon
oriënteren op het licht, op het Oosten en temeer lag dit voor de hand,
wijl men dit in een groot deel der christelijke wereld reeds van meet af
aan gedaan had.
Mét de oriëntering op het Oosten kregen ook de vensters in de absis
hun eigen betekenis. Vincentius van Beauvais (-1264) duidt hen aan
met de term „lucida", de lichtende $) . Door dit stralende absisvenster
treedt de Bruidegom naar voren uit Zijn hemelse bruidszaal, waarbij
men zich het psalmvers herinnerde „In sole posuit tabernaculum suum:
et ipse tamquam sponsus procedens de thalamo suo, de zon was Hem
een woonstee, en Hijzelf is als die bruidegom die uit zijn bruidszaal
komt" (18, 6) . Ook in de middeleeuwen blijft men in de „balken lichts",
om met Guido Gezelle te spreken, die via de koorvensters bij het aanbreken van de dag de duisternis uit de kerk verjagen, het beeld zien
van Christus. Daarom plaatst men met enige voorkeur figuren van profeten in deze glasvensters: zij gaan vooraf aan het grote Licht, zij verkondigen de komst van het Licht aan het volk Gods; als het grote Licht
zelve komt, lossen zich hun figuren op in de verblindende luister van
Zijn heerlijkheid. De glasvensters zijn tevens het symbool van de H.

Schrift en van de geschriften der kerkvaders, omdat zij het licht ontvangen van de waarachtige Zon, die Christus is, om het door te geven
aan de gelovigen. Men gaat zelfs verder:
Ut uitrum non laeditur
Sole penetrante,
Sic illaesa creditur
Virgo post et ante.
In deze verzen ziet men in het glas, dat door het binnenvallende licht
niet gekrenkt wordt, een symbool van Maria's maagdelijk moederschap,
wel een teken, dat het licht nog steeds als beeld van Christus werd ver) Reeds Alberdingk Thijm wijst daarop in zijn Heilige Linie ( Werken, IV, blz. 54,
n. 1).
$) Speculum, XI, 18.

Santi Nereo ed Achilleo. een der oudste kerken van Rome, herbouwd in de
9de en veranderd in de 15e eeuw. Het ges/oten koor is naar het Westen
gericht. Het a/taar staat zo, dat de priester zich naar het volk keert '

~
5 . Assisi, San France sco ,
13de eeuw. Het roosven ster
in de oostgevel ;s het
symboo/ van Christus en
aIs zodan ig omgeven door
de vier wezens
uit de Open bar ing

6 . Modena , Domkerk. 12de-13de eeuw . Hier ziet het roosvenster op het Westen uit ,
De Ma jestas Domini, Christus tussen de vier wezens. bevindt zich erboven

Rome, Santa Sabina, 5e eeuw. Deze ke,k ligt met haa, koor naar het Oosten
en heelt dus volop Iicht in de absis

T

2 . Rome, Santa Cecilia, 4e eeuw, late, herbouwd. Ook hie, staat
het altaa, omgekee,d

Om

dezellde reden

4.

Ravenna, San Giovanni Evangelista, 5e eeuw. Door de invloed van Byzantium
we,den in deze stad al de oudere ke,ken op het Oosten geo,ientee,d en
kreqen dus een overvloed van licht in het koo,
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staan 7 ) . „ Dat Licht", zo schreef reeds Clemens van Alexandrië (t215),

„is eeuwig leven en alwie deel heeft aan dit Licht heeft het leven. Immers de nacht vreest het licht en wegkwijnend uit vrees wijkt hij voor
het klare licht des Heren. Alles is nu geworden licht dat niet vergaat:
de hemelstreek van de avond is verkeerd in die van het morgenlicht.
Dit is de zin der nieuwe schepping. Want Hij, die op zijn wagen rijdt
langs alles wat is, Hij, de Zon der Gerechtigheid, beschijnt heel het
mensdom zonder voorkeur, zoals ook de Vader Zijn zon doet opgaan
en de dauw der waarheid laat neerdalen op alle mensen" 8).
Toch komen wij reeds bij Durandus en Honorius uitlatingen tegen,
die van een veranderende visie getuigen, uitlatingen, waarbij men zich
kan afvragen of hier, via Spanje of de Kruistochten, niet contacten met
de Islam doorwerken, die al zijn gebeden en ook zijn moskeeën richt op
het heilige Mekka. Genoemde liturgisten immers geven als hun mening,
dat de christenen zich bij het bidden naar het Oosten keren om het
Aanschijn des Heren te zien, hangende aan het kruis; aan het kruis
immers zag Hij uit naar het Westen en keerde Zijn rug naar Jeruzalem, Zijn blik richtende naar Rome, de H. Stad der nieuwe tijden. Men
ziet dat in deze uitspraak het lichtsymbool geheel op de achtergrond is
geraakt. Als de middeleeuwen voorbij zijn, verliest men de traditie der
oosting dan ook geheel uit het oog. Speciaal tijdens de periode der
Contra~reformatie bouwde men de kerken zoals dat het beste uitkwam;
van gerichtheid naar een bepaalde windstreek was geen sprake meer.
Eerst de in de 19de eeuw hernieuwde contacten met de opvattingen der
middeleeuwen en de meer literaire dan reële herbeleving van een onoverzienbare menigte van vergeten symbolen, die daarvan het gevolg
was, bracht de oriëntatie opnieuw in de belangstelling. In ons land

kwam daar nog bij, dat men de aan het einde van de middeleeuwen
door de Reformatie gewelddadig afgeknipte draad van de traditie weer
wilde opnemen. Alberdingk Thijm wijdde een uitvoerige studie aan de
oriëntatie, of, zoals hij haar noemde, de „Heilige Linie". De toonaangevende figuren op het gebied van de eerste herleving onzer kerkelijke
kunst: Cuypers, van Heukelum, Tepe, eisten van toen af aan dat elke
nieuwe kerk, zo zulks maar enigszins mogelijk was, georiënteerd diende
te worden. Het werd wij zeiden het reeds een ongeschreven wet
en dat is het tot op heden in feite gebleven.
Het heeft zijn nut ons af te vragen of de oriëntatie, voor wier doorvoering men zich soms grote kosten en ongemak getroost, voor onze tijd
inderdaad nog zin heeft. Zij heeft zeer zeker géén zin als niemand zich
7 ) Alberdingk Thijm, o.c., blz. 128.
s) Clemens Alexandrinus, Protr. XI, 114, 2-3.
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van haar betekenis bewust is en ze gelijk te stellen valt met allerlei
spitsvondige symbolieken op de muren van neo-gotische kerken, die
voor de niet ter zake deskundige een gesloten boek blijven. Zij heeft
slechts zin, en dan inderdaad een allesoverheersende, indien men de
symboliek van het Licht als beeld en attribuut van Christus opnieuw
wil verstaan. Wellicht is dat voor onze eeuw, die de materiële duisternis met materieel licht heeft weten uit te drijven, een moeilijke, welhaast
onmogelijke opgave. Reden te meer evenwel om Christus te zien als het
spirituele Licht, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero. Het
dagelijks zich vernieuwende wonder van het wijken van de nacht en het
komen van de nieuwe dag kan ook in onze tijd het symbool van de
komst Christi zijn, evenals de wedergeboorte van de natuur en haar
opstanding tot nieuwe bloei, rijpheid en oogst het symbool blijft van
Christus' komst, geboorte, dood, verrijzenis en verheerlijking in de loop
van het kerkelijk jaar. Laten wij ons zelf niet te verlicht achten voor
deze symboliek van het licht, maar moge zij dan ook voor ons tot leven
komen, zoals zij leefde voor de jonge Kerk na de vrijwording en voor
hen, die in de nog blanke kathedralen opzagen naar de stralende gloed
der lucida.
Wil men, om welke reden dan ook, de oriëntatie bij een nieuw te
bouwen kerk handhaven, dan zal men zich moeten afvragen of dit consequenties met zich meebrengt ten aanzien van bepaalde gewoonten,
die de laatste jaren in de liturgie ingang vonden. Men kan er zich slechts
over verheugen, dat dit mogelijk bleek: het weerlegt het wel eens gehoorde verwijt van verstarring. Bij deze nieuwe geplogenheden neemt
het celebreren achter het altaar, gekeerd naar het volk, een eerste plaats
in. Toch is ook dit weer niet zo nieuw als het lijkt: in talrijke Romeinse

en andere kerken is het nooit anders geweest, gelijk wij reeds zagen.
Bovendien wordt ons reeds in de 16de eeuw een der consequenties
waarop wij zinspeelden, voor ogen gehouden door de H. Carolus Borromaeus, die bij het bespreken van de oosting uitdrukkelijk zegt: „Daar entegen moet men haar (de kerk) naar het Westen oriënteren, wanneer
de priester celebreert met het gelaat naar het volk gewend" 9
Inderdaad heeft de oriëntatie van de kerk geen zin, als men niet vasthoudt aan de bewuste symboliek van het licht. Wanneer men dus oriënteert, zal men consequent moeten zijn: celebreert de priester met het ge.zicht naar het volk, dan hoort hij zich naar het Oosten te keren, m.a.w.
het koor moet in het Westen, de ingang der kerk in het Oosten liggen.
Hieruit volgt, dat de oostwand, die dan voorgevel is, het domein
,

) .

9 ) Carolus Borromaeus, De Fabrica Ecclesiae, ed. C. Castiglioni-C. Marcora, Milano, 1952, p. 35.
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moet zijn van het licht. Oudtijds plaatste men daar het ronde oculus,
oog, symbool van de zon, dat de voorloper is van het grote roosvenster
der kathedralen. Een der meest beroemde voorbeelden in Italië bevindt
zich aan de naar het Oosten gekeerde façade der basilica van San Francesco te Assisi. Het is onmiskenbaar, dat men dit rijke roosvenster als
een symbool van Christus gezien heeft, aangezien het op de wijze van
de tronende Verlosser in de Majestas Domini omgeven is door de vier
wezens uit de Openbaring (afb. 5) . Het is in dit verband interessant
erop te wijzen, dat de westgevel van de Dom van Modena in zijn top,
en nu boven het zich daar bevindende roosvenster, met een complete
voorstelling der Majestas versierd is (afb. 6) . Daar, in de westgevel,
verstond men dit ronde licht dus minder als beeld van Christus, dan in
de oostelijke façade te Assisi. Toch zal dit niet steeds het geval zijn,
aangezien meerdere voorbeelden aantonen, dat men ook westelijke roosvensters de zin der Majestas meegal, welk motief immers ook zo vaak
het tympanon van het middenportaal sierde.
***

Men sta ons toe enkele conclusies uit deze vluchtige en uit de aard
der zaak onvolledige beschouwingen te trekken.
ja,
Er bestaat een traditie, zo oud als, of ouder zelfs dan de Kerk
een
traditie,
die
het
waarschijnlijk zo oud als het mensdom zelve
Oosten en het opgaande licht van de morgen ziet als het attribuut der
Godheid.
De christelijke liturgie, geruggesteund door de Schriftuur, heeft van
meet af aan deze traditie overgenomen en er een harer kerngedachten
van gemaakt.
Niet het kerkgebouw, maar het altaar en de plaats van de priester is
het uitgangspunt van de oosting; de celebrerende priester dient in een
op de oost-westlijn gebouwde kerk naar het oosten gekeerd te staan,
anders verliest de oriëntatie alle zin en betekenis.
Een naar het Oosten gericht koor zonder vensters is in strijd met de
traditie der Kerk.
Hetzelfde moet gezegd worden van het celebreren naar het volk toe
in een op het Oosten georiënteerd kerkgebouw.
Wordt een nieuwe kerk gebouwd met de uitdrukkelijke bedoeling dat
de priester er naar het volk gekeerd zal celebreren, dan zal, indien men
zich althans aan de oriëntatie houdt, het koor in het Westen moeten
liggen.

P. RUYS S.J.

De grote mogendheden

D

E aanvallen van Chroestsjef op de persoon en de functie van U.N.O.-Secretaris-Generaal Dag Hammarskjöld in de herfst van 1960 hebben een ernstig debat geopend omtrent de structuur van de internationale maatschappij . De
vraag die hier gesteld werd, luidde: beantwoordt de verdeling van de functies in
de verschillende organen van de internationale organisatie nog wel aan de structuur van de internationale maatschappij zoals die zich in 1961 in concreto voordoet ? Chroestsjef wilde niet alleen Hammarskjöld door een andere SecretarisGeneraal vervangen, maar stelde voor de structuur en de opdracht van de functie zelf om te vormen:
Wij achten het doelmatig in plaats van een Secretaris-Generaal, die de vertolker
en de uitvoerder is van de besluiten van de Assemblee en de Veiligheidsraad, een
collectief uitvoerend orgaan van de U.N.O. te scheppen, bestaande uit drie personen,
waarvan ieder een groep staten vertegenwoordigt. Daardoor wordt een zekere garantie
geschapen, dat de werkzaamheden van het uitvoerend orgaan van de U.N.O. geen
nadeel berokkenen aan een van deze staatsgroepen ... .
In zijn repliek liet Hammarskjöld duidelijk verstaan dat de draagwijdte van
het Sovjet-voorstel hem niet was ontgaan:
Het is de Sovjet-Unie niet en inderdaad geen enkele andere grote mogendheid, die
de Verenigde Naties nodig heeft om zich te beschermen. Het zijn al de anderen. In dit
opzicht is de U.N.O. vooral hun organisatie, en ik koester een diep geloof in de wijsheid waarmee zij haar gebruikt en geleid hebben ... .
Tactisch gezien was dit antwoord een meesterlijke zet en het werd luid toegejuicht door vier vijfden van de Assemblee. Chroestsjef had dit kunnen voorzien
en hij is niet een zo onbedreven politicus om zich zonder ernstige overweging
aan zulk een nederlaag bloot te stellen. Hoe kunnen wij ons zijn gedachtengang
dan voorstellen ?
Terwijl op het militair-strategisch plan de twee supergrote mogendheden
elkaar in evenwicht houden, hebben politiek gesproken de machtsverhoudingen,
zoals die tot uiting komen in de U.N.O.-vergaderingen en in de onderlinge verhoudingen van de verschillende organen van de U.N.O., zich zodanig ontwikkeld, dat de Assemblee het overwicht gekregen heeft boven de Veiligheidsraad en het meerderheidsstelsel het meteen gewonnen heeft van het veto-stelsel.
Dit had tot gevolg dat de positie van de Secretaris-Generaal meer zelfstandigheid kreeg tegenover de grote mogendheden, permanente leden van de Veiligheidsraad. De Sovjet-Unie nu heeft nooit veel sympathie getoond voor een stelsel dat op internationaal vlak een weerspiegeling zou zijn van de democratisch
parlementaire instellingen. Zij wil het vetorecht en meteen een controlemacht
heroveren, niet alleen in de Veiligheidsraad, maar ook in het Secretariaat van de
Organisatie. Bovendien stelde Chroestsjef voor hetzelfde vetorecht in het Secretariaat ook aan de Derde Wereld toe te kennen, zodat geen enkele actie van de
V.N. meer mogelijk zou zijn zonder de positieve medewerking van de AfroAziatische landen als groep. Het voorstel kwam er dus op neer, aan de Derde
Wereld het statuut van grote mogendheid toe te kennen.
Het had echter ook een keerzijde. Aangezien zowel het Westers als het Communistisch blok over hetzelfde vetorecht blijven beschikken als de Derde We-
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reld, kan de actie van de Afro-Aziatische wereld steeds in bedwang gehouden
worden door een van de twee andere machtsgroepen of door beide samen. Zoals
de concrete machtsverhoudingen thans liggen, beheersen de Afro-Aziatische
landen echter de vorming van een meerderheid in de Assemblee. Chroestsjef
vroeg hen dus af te zien van deze bevoorrechte positie in ruil voor een vetorecht
in het uitvoeringsorgaan, het Secretariaat.
Hammarskjölds tegenvoorstel, dat impliciet besloten lag in zijn repliek, betekende dat aan de Derde Wereld een statuut van grote mogendheid zou toegekend worden door haar feitelijke overheersing in de U.N.O., doch zonder vetorecht. Het Secretariaat moet ten dienste blijven staan van de landen die „de
U.N.O. nodig hebben om zich te beschermen", de behartiging van hun politieke
belangen mag niet gehinderd worden door een vetostelsel dat in de structuur
van het Secretariaat zou ingebouwd worden. De reactie van de Afro-Aziatische
landen in de Assemblee heeft duidelijk getoond, welke van de twee voorstellen
voorlopig hun voorkeur heeft.
Ook Hammarskjölds voorstel is echter niet zonder nadelen of gevaren. De
solidariteit van de Afro-Aziatische groep is geen bestendig gegeven; hun verdeeldheid zou de actie van het Secretariaat even goed kunnen lam leggen als de
verdeeldheid tussen het Communistisch en het Westers blok. De landen van de
Derde Wereld zijn bovendien, ook niet als groep, bij machte om Moskou en
Washington steeds naar hun zienswijzen te dwingen, zelfs niet wanneer hun
belangen ernstig geschaad worden door een van de twee mogendheden of door
beide samen. Kortom, het hele probleem van de herziening van de structuren
van de U.N.O. veronderstelt de oplossing van een voorafgaande vraag: de vraag
naar de feitelijke en de juridische positie van de grote mogendheden in de wereld. En deze vraag kan niet naar behoren behandeld worden tenzij zij gezien
wordt in een historisch perspectief.
Ontstaan
De diplomatieke geschiedenis van de 19e eeuw leert dat, voor het ontstaan
van de internationale organisaties, de internationale betrekkingen zich ontwikkelden alsof er een feitelijke regering bestond die samengesteld was door de
grote mogendheden. Zulk een feitelijke regering op wereldschaal beantwoordt
blijkbaar aan de dwingende behoefte aan orde in de internationale maatschappij,
zodat het volkenrecht niet anders kon dan er rekening mee houden. Aanvankelijk werd deze wereldregering waargenomen door het Europees Concert of het
Europees Directorium; geleidelijk werkten ook andere, niet-Europese, naties zich
op tot grote mogendheden en om de zaak bevattelijk voor te stellen, kunnen wij
de volgende lijst voorleggen:
1815: Engeland, Pruisen, Oostenrijk, Rusland (waarbij Frankrijk zich spoedig is kor
men aansluiten) .
1914: Frankrijk, Engeland, Duitsland, Rusland, Verenigde Staten.
1920: Engeland, Frankrijk, Verenigde Staten, Japan, Italië.
1939: Duitsland, Engeland, Verenigde Staten, Frankrijk, Sovjet-Unie, Japan, Italië.
1950: Verenigde .Staten, Sovjet-Unie, Engeland, Frankrijk, China.

Sedert de tijd dat de regelingen van Parijs en Wenen, in 1814 en 1815, een
einde maakten aan Frankrijks greep naar de wereldhegemonie, heeft dit wereldbestuur door de grote mogendheden niet opgehouden te bestaan, tenzij dan om
opgenomen te worden in de grote internationale organisaties: Volkenbond en
Verenigde Naties.
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Door het bijzondere statuut dat, zij krijgen in de structuur van de internationale organisaties, onder de vorm van een permanente zetel in het orgaan dat de
hoogste verantwoordelijkheid draagt voor het behoud van vrede en veiligheid,
zien de grote mogendheden hun feitelijke en „gewoonterechtelijke" privileges
bevestigd door positief- en institutioneel-rechtelijke bepalingen. De schikkingen,
opgenomen in de scheppingsoorkonden van de internationale organisaties, voeren uitdrukkelijk het onderscheid in tussen „regerende" staten en „geregeerde".
Het volkenrecht kan natuurlijk niet om het even welke staat tot grote mogendheid verheffen. Slechts die staten komen er voor in aanmerking die zo veel
machtsfactoren in zich verenigen, dat zij in feite reeds een grote mogendheid
zijn. M.a.w. de erkenning van een grote mogendheid door het volkenrecht is
niet van constitutieve aard, doch louter van declaratieve aard.
Op het ogenblik van de Conferentie van Aken, in 1818, het hoogtepunt van
de Heilige Alliantie, werden pogingen aangewend om aan Spanje het statuut
van grote mogendheid toe te kennen, ofschoon dit land daar feitelijk geen aanspraak op kon maken. De manoeuvre mislukte door toedoen van de werkelijke
grote naties van het ogenblik: Rusland, Engeland, Oostenrijk en Pruisen. Op
het einde van de Tweede Wereldoorlog verhief het college der effectieve groten
(de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en het Verenigd Koninkrijk) ook China
en Frankrijk tot grote mogendheden. De V.S. stelden alles in het werk om China
als zodanig te doen erkennen. Churchill daarentegen schreef aan Eden: „Ik kan
de regering van Chunking onmogelijk beschouwen als de vertegenwoordiger van
een grote mogendheid. Dit zou een stromanstem betekenen voor de V.S. bij
iedere poging om het Britse overzeese rijk te liquideren". De onverkwikkelijke
toestand die nu met betrekking tot de Chinese vertegenwoordiging in de U.N.O.
bestaat, is grotendeels toe te schrijven aan de bepaling van het Handvest, waardoor nominatim aan de Chinese Republiek een permanente zetel in de Veiligheidsraad wordt toegewezen. Van de andere kant beijverde Churchill zich krachtig om Frankrijk, dat toch een verpletterende nederlaag had geleden, op gelijke
wijze te begunstigen. Frankrijks naoorlogse geschiedenis is dan ook gekenmerkt
door de krampachtige pogingen om zijn effectieve macht aan dit juridisch statuut te doen beantwoorden. De oorlogen in Indochina en in Algerije, de Gaulle's
streven om een zelfstandige atoommacht uit te bouwen en zijn eis omdeel uit te
maken van de opperste Nato-raad zijn slechts te verstaan in dit perspectief. De
ervaringen met China en Frankrijk opgedaan in de laatste vijftien jaar wijzen op
de gegrondheid van de regel, die wil dat het statuut van grote mogendheid
slechts dan aan een staat wordt toegekend, als zijn werkelijke macht aan deze
aanspraak beantwoordt en, omgekeerd, wordt hierdoor aangetoond hoe onwijs
de bestaande grote mogendheden handelen, wanneer zij een staat die in werkelijkheid zeer machtig is geworden, weigeren in hun college op te nemen.
Wat maakt een land tot een grote mogendheid?
Om een en ander goed te verstaan, is het nuttig even stil te staan bij de vraag:
wat betekent dan de positie van een staat als grote mogendheid ? Het wezen van
deze situatie ligt in een door het recht gelegitimeerde macht, m.a.w. in de invloed welke een staat op andere staten heeft en die door het recht geduld of
gewaarborgd wordt. Het begrip werd kernachtig samengevat door Talleyrand,
die de grote mogendheden noemde: „des puissances à intérêts généraux'', een
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formule die merkwaardigerwijs door de Gaulle opnieuw werd opgenomen, toen
hij zijn aanspraken op het lidmaatschap in een Atlantisch directorium bekendmaakte.
De belangen der grote mogendheden moeten echter legitieme belangen zijn
en moeten aanvaard en erkend zijn door al de leden van de statengemeenschap.
Rechtens kan geen enkele staat zich een grote mogendheid noemen, als zijn
belang voor de statengemeenschap niet erkend wordt door de andere staten.
Uiteindelijk steunt deze erkenning op grondslagen van ideologische aard, welke
hun uitdrukking vinden in de inhoudsbepaling van de algemene rechtsprincipes.
Deze vertolken het rechtsbewustzijn dat, leeft in de beschaafde volken. En dit is
dan de reden waarom iedere grote mogendheid ernaar streeft haar levensbeschouwing zo veel mogelijk te verspreiden en aan te prijzen. Het imperialisme
van Napoleon ging gepaard met de verspreiding van de nationalistische gedachte; Hitler probeerde zijn overheersing te legitimeren door de strijd tegen het
Bolsjewisme; Amerika wil zijn medestanders laten delen in de weldaden van de
„American way of lif e" ; Chroests j ef s coëxistentiepolitiek steunt op de stelling
dat de communistische ideologie minstens even respectabel is als de westerse
levensbeschouwing.
Op de vraag naar de inhoud van de macht welke een staat moet bezitten om
als een grote mogendheid te gelden, is niet zo maar direct een volledig antwoord
te geven. Onder deze factoren zijn te noemen: de geopolitische situatie, de uitgestrektheid van het grondgebied, het aantal inwoners, de economische bodemrijkdommen, een stevige binnenlandse politieke structuur, een hoge graad van
nationale saamhorigheid, een voldoende militaire uitrusting, het geheel van wetenschappelijke en technische verworvenheden en van de beschavingsgoederen
welke met succes behartigd worden. Maar dit is niet alles. De machtspositie van
een staat is vooral afhankelijk van een wisselwerking tussen objectieve en subjectieve factoren in een bepaalde conjunctuur van het wereldgebeuren. Het is
derhalve onmogelijk, nauwkeurig de grenslijn vast, te leggen waaronder een staat
aanspraak kan maken op de positie van een grote mogendheid en waarbóven hij
automatisch deze positie verwerft. De opname van een staat in het college der
grote mogendheden blijft steeds een daad van een hoog politiek onderscheidingsvermogen: een discretionaire daad van de bestaande grote mogendheden.
Het bovenstaande samenvattend stellen wij dus vast: de indeling van de wereld in grote mogendheden en andere staten is een principe van organisatie in de
tussenstaatse ruimte. Zij is een van de pijlers waarop de internationale maatschappij berust. In de moderne gemeenschap van soevereine staten heeft dit
ordeningsprincipe zich ontwikkeld als een substituut voor een wereldordening
onder centraal gezag. Het verwierf burgerrecht in de politieke schikkingen van
de laatste eeuwen en werd volgens sommige rechtsgeleerden een gewoonterechtelijke regel, voordat het positiefrechtelrijk bekrachtigd werd in de verdragen
welke gelden als de stichtingsoorkonden van de hedendaagse internationale
organisaties. Daarmee is dan meteen de vraag gesteld naar de functies welke de
grote mogendheden waarnemen in de internationale maatschappij.
Algemene functies
Wanneer het volkenrecht de soevereiniteit en, op grond daarvan, de gelijkheid van alle staten vastlegt, dan is dit niet veel meer dan een tautologie: de
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soevereiniteit betekent immers alleen dat de staat op zijn grondgebied geen enkel
aards gezag boven zichzelf erkent. Maar soevereiniteit is ook een functie-begrip.
De organisatie die aanspraak maakt op soevereiniteit en deze effectief doet gelden, bewerkt in de wereldruimte een arbeidsverdeling, welke orde garandeert
door onderscheid van bevoegdheidsobjecten. In het tussenstaatsverkeer echter
zijn sommige staten bij machte om deze ordeningstaak op zich te nemen, andere
niet; zij die het kunnen, zijn om wille van het internationaal welzijn ook verplicht dit te doen. Deze staten zijn dan niet meer soeverein dan de andere, maar
de functie van hun soevereiniteit strekt zich verder uit. Zij hebben een bijzon
dere verantwoordelijkheid voor „het behoud van vrede en veiligheid'', zoals het
Handvest van de V.N. het uitdrukt.
Weer zou het onbegonnen werk zijn, de inhoud van de soevereiniteitsfunctie
nauwkeurig en volledig te willen omschrijven als iets dat eens en voorgoed is
vastgelegd. De internationale vrede en veiligheid zijn in de loop der geschiedenis van wisselende factoren afhankelijk: van nieuwe technische veroveringen
b.v., van veranderende geestelijke idealen of materiële aspiraties ook. Wel is er
in onze tijd een tendens waar te nemen, volgens welke de soevereiniteitsfunctie
van de afzonderlijke staten steeds meer beperkt wordt ten gunste van gezagsbevoegdheden op universele schaal. Wanneer men echter rekening houdt met de
functie-inhoud van de soevereiniteit, heeft het weinig zin internationale verdragen van institutionele aard, zoals het U.N.O.-Handvest of op Europees vlak het
E.G.K.S.-verdrag, gelijk te stellen met een „afstand van soevereiniteit". Verdragen van dit soort houden geen enkel verlies in van een bevoegdheid die eens en
voor goed verworven was; het enige wat zij doen is, de bevoegdheid in de internationale orde opnieuw te verdelen en beter aan te passen aan de steeds veranderende functies welke in iedere tijd moeten vervuld worden voor het behoud
van orde, vrede en beschaving.
Gelijkheid in soevereiniteit en ongelijkheid in functie-inhoud van de soevereiniteit zijn twee stellingen welke elkaar niet tegenspreken, doch integendeel
elkaar aanvullen. Alleen valt te bezien, welke functies precies de grote mogendheden hebben te vervullen voor het algemeen welzijn van de internationale
maatschappij . Deze functies verschillen naargelang zij gezamenlijk, als college,
optreden tegenover de universele gemeenschap van staten en volkeren, ofwel
individueel binnen hun eigen invloedssfeer.
Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Het vetorecht
De solidariteit tussen de grote mogendheden als een van de belangrijkste
voorwaarden voor het behoud van orde en vrede is een stelregel geworden in de
internationale politiek en in het internationaal rechtsbewustzijn. Het scherpst
heeft dit besef zich steeds doen gelden op die ogenblikken van de geschiedenis
waarop een van hen, tegen de andere in, aanspraak maakte op een wereldhegemonie en deze wilde vestigen door een oorlog. De meest elementaire doelstelling
van de allianties welke gedurende en na zulk een oorlog tot stand kwamen, is
precies dergelijke strevingen naar hegemonie af te remmen en in de toekomst
voor de verdragspartners onmogelijk te maken. Nog voor de definitieve nederlaag van Napoleon werd op 1 maart 1814 te Chaumont een alliantie gesloten
tussen Oostenrijk, Rusland, Groot-Brittannië en Pruisen. De doelstelling van
deze alliantie werd later in het Verdrag van Parijs van 20 november 1815 heel
duidelijk geformuleerd:
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Ten einde de uitvoering van dit verdrag te verzekeren en te vergemakkelijken en de
vriendschappelijke betrekkingen welke de vier soevereinen thans verenigen, voor het
welzijn van het mensdom te verstevigen, zijn de Hoge Verdragsluitende Partijen overeengekomen om op bepaalde tijden bijeenkomsten te houden, gewijd aan de grote
gemeenschappelijke belangen en aan het onderzoek van de maatregelen welke .... de
meest heilzame zullen zijn voor de rust en de voorspoed van de volken en voor het
handhaven van de vrede in Europa.

Dit besef van de opperste verantwoordelijkheid der grote mogendheden tegenover de hele internationale gemeenschap kwam ook tot uiting na de Tweede
Wereldoorlog. Uit een tafelgesprek bij de aanvang van de jalta-conferentie op
4 februari 1945 blijkt dat Stalin, Roosevelt en Churchill het er over eens waren
dat het lot van de wereld in hun handen lag. Volgens het relaas van Bohlen
verliep het gesprek tussen de Grote Drie als volgt:
Stalin zei dat hij bereid was om in samenwerking met de V.S. en Groot-Brittannië
de rechten van de kleine mogendheden te beschermen, maar dat hij er nooit in zou
toestemmen dat enige onderneming van de grote mogendheden onderworpen zou worden aan het oordeel van de kleinere staten.
Roosevelt zei dat hij ermee akkoord ging dat de Grote Machten de grootste verantwoordelijkheid droegen en dat de vrede zou bepaald worden door de drie mogendheden die aan deze tafel vertegenwoordigd waren.
Churchill zei dat er geen sprake kon zijn dat de kleinere staten hun wil zouden
opdringen aan de grote mogendheden en dat de grote naties zich van hun morele verantwoordelijkheden en leiding moesten kwijten en dat zij hun macht met mate en met
groot ontzag voor de rechten van de kleinere naties zouden moeten gebruiken.
De bevoorrechte positie van de grote mogendheden in de internationale maatschappij heeft een positief-volkenrechtelijke bekrachtiging gekregen in de statuten van de Volkenbond en van de V.N. Om wille van hun bijzondere verantwoordelijkheid voor het behoud van vrede en veiligheid kregen zij een permanente zetel toebedeeld in de Raad van de organisatie. In de Raad van de Volkenbond was het zuivere unanimiteitsprincipe van toepassing: geen uitvoerbaar
besluit kon tot stand komen zonder een affirmatieve stem van alle leden, ook
van de kleinere mogendheden. In de Veiligheidsraad van de V.N. daarentegen
wordt formeel een meerderheidsstelsel aanvaard, met dit belangrijk voorbehoud,
dat de permanente leden verplicht moeten bijdragen tot het vormen van de
beslissing van de Raad. Aldus werd een compromis bereikt tussen het unanimiteitsprincipe, dat bleef gelden voor de grote mogendheden onderling, en het
meerderheidsstelsel, dat van kracht was voor de Raad in zijn geheel.
Het vetorecht voor de grote mogendheden had in 1945 de volledige goedkeuring van alle grote mogendheden. Het was in geen geval een met tegenzin gegeven concessie vanwege „meer vooruitstrevende" en „meer verlichte" grote
naties aan de „reactionaire" eisen van de Sovjet-Unie; het was integendeel een
eis van alle leden van de „selecte club". Toen Staatssecretaris Cordell Hull in
mei 1944 een voorontwerp van het Charter met een groep Amerikaanse senatoren besprak, verklaarde hij dat het principe van het vetorecht in het ontwerp
was opgenomen „vooral op aandringen van de V.S." en met betrekking tot de
Veiligheidsraad bevestigde hij dat „de Amerikaanse regering er geen dag in zou
blijven, indien zij er geen vetorecht in behield". Toen op de Conferentie van
San Francisco de kleinere staten, waaronder Australië en België een leidende rol
speelden, dit vetorecht zoveel mogelijk wilden beperken, legden de grote mogendheden een gezamenlijke verklaring af, waarin zij hun privilege verdedigden. In dit stuk wordt o.m. verklaard:
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Met het oog op de hoofdverantwoordelijkheid van de permanente leden zou het van
hen onder de tegenwoordige omstandigheden in de wereld niet te verwachten zijn dat
zij de verplichting op zich nemen om in een zo ernstige aangelegenheid als de handhar
ving van de internationale vrede en veiligheid handelend op te treden als uitvloeisel
van een besluit waar zij het niet eens mee zijn geweest. Indien een meerderheidsbesluit
in de Veiligheidsraad mogelijk gemaakt moet worden, is daarom de enig bruikbare
methode: met betrekking tot beslissingen die niet op het terrein van de procedure liggen, te vorderen eenstemmigheid der permanente leden plus de instemming van ten
minste twee der niet-permanente leden.
Het vetorecht mag niet zozeer beschouwd worden als een dictatoriale maatregel van de grote naties tegen de kleine, maar als een factor die de betrekkingen
tussen de grote mogendheden zelf regelt. Het maakt het bestuur van de wereld
niet gemakkelijker, maar het voorkomt dat een der grote mogendheden voor
eigen rekening de wereld zou willen overheersen. Het behoud van de vrede is
de gemeenschappelijke opdracht van de grote mogendheden; wanneer de fundamentele eensgezindheid tussen hen verbroken wordt, is de vrede reeds verbeurd.
Deze werkelijkheid hebben de kleinere staten dan ook realistisch ingezien. De
redenen die hen ertoe bewogen, aan de grote mogendheden in het U.N.O.Handvest een bijzonder statuut toe te kennen, kunnen als volgt worden samengevat: 1. zij wilden de verzekering hebben dat de grote mogendheden wel degelijk hun plaats zouden innemen in het bestuur van de nieuwe organisatie, een
vereiste waaraan in het Volkenbond-systeem niet was voldaan, voornamelijk
door de afwezigheid van de V.S. ; 2. zij wilden de macht van de oligarchie der
grote mogendheden aan rechtsnormen binden en de mogelijkheid van machtswillekeur beperken; 3. zij wensten de verzekering te krijgen dat de machtigsten
onder de leden van de Organisatie het initiatief zouden nemen en een collectieve
en positieve actie zouden voeren voor rekening van de Organisatie. Aldus vormt
de bevoorrechte plaats welke de grote naties in de U.N.O. kregen toebedeeld,
een oplossing voor het dilemma tussen de daadwerkelijke leiding door de grote
mogendheden en het risico van dictatoriaal en oncontroleerbaar optreden van
een of meerdere onder hen.
Wetgevend optreden van de grote mogendheden
In hun gemeenschappelijk optreden zijn de grote mogendheden in de eerste
plaats de algemene woordvoerders van de internationale maatschappij . Hun taak
is, zo niet uitsluitend dan toch in aanzienlijke mate, in te staan voor de verwezenlijking en de tenuitvoerlegging van de normen van het volkenrecht.
Onder het stelsel van het „Europees Concert" (1814) zorgden de grote mogendheden voor de toetreding van nieuwe staten tot de volkengemeenschap (in
1830 België en Griekenland) . Zij regelden het statuut van de grote Europese
rivieren, Rijn en Donau. Zij verkavelden het Turkse Rijk en verdeelden de
Afrikaanse gebieden tussen de Europese machten. Na de Eerste Wereldoorlog
beschikten zij over het lot van de voormalige Donaumonarchie en bepaalden zij
het statuut van de gewezen Duitse kolonies. Na de Tweede Wereldoorlog regelden zij de uitoefening van de Duitse soevereiniteitsrechten en stipuleerden zij
welke concessies China moest doen aan de Sovjet-Unie met betrekking tot de
havens van Port Arthur en Dairen en de Chinese spoorwegen in het noordoosten van het land.
Sommige auteurs menen dat de akkoorden tussen de grote mogendheden, zo-
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als die van Jalta en Potsdam, alleen de grote mogendheden binden in hun onderling verkeer en geen weerslag hebben op de ordening die geschapen is door
het volkenrecht. Deze opvatting lijkt ons echter niet helemaal te beantwoorden
aan de werkelijkheid, vooral niet als men rekening houdt met sommige activiteiten van de grote mogendheden waaraan men moeilijk een wetgevend karakter
kan ontzeggen. Op het Congres van Berlijn in 1878 b.v. bepaalden zij dat Servië
in de Europese familie opgenomen zou worden op voorwaarde dat dit land de
godsdienstvrijheid zou erkennen, want dit beginsel, proclameerden zij, „is een
van de principes welke ten grondslag liggen aan de maatschappelijke organisatie
van alle Europese staten". Een merkwaardig voorbeeld van zulk een wetgevend
optreden, buiten elk institutioneel verband, biedt het Charter van het internationaal militair gerechtshof, dat de V.S., Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de
Sovjet-Unie te Londen ondertekenden op 8 augustus 1945 en waarin de algemene beginselen van rechtspleging werden vastgelegd die werden toegepast op
de processen van Neuremberg. In art. 1 van dit Charter stellen de grote mogendheden vast dat zij optreden „in het belang van al de verenigde naties" . Nergens,
in geen enkele tekst, hebben de „verenigde naties" ooit volmachten gegeven aan
de groten onder hen; de groten hebben deze bevoegdheid eigenmachtig op zich
genomen. Het jongste voorbeeld van zulk een overeenkomst tussen de groten
die geldingskracht heeft voor alle naties, is het Antarktisch Verdrag van 1 december 1959, waarin erkend wordt dat „het in het belang is van de gehele mensheid dat Antarktika voor altijd en uitsluitend voor vredelievende doeleinden zal
gebruikt worden en dat dit gebied niet het toneel of het voorwerp zou worden
van internationale twisten". Indien de onderhandelingen over het stopzetten van
de kernproeven, welke thans aan de gang zijn, ooit tot de ondertekening van
een verdragstekst leiden, zullen de verdragsluitende partijen deze overeenkomst
verplichtend proberen te maken voor de gehele gemeenschap. En eenzelfde
draagwijdte zal moeten gegeven worden aan een eventuele regeling tussen de
Groten betreffende het gebruik van de buitenatmosferische ruimte.
Aldus bezitten de grote mogendheden gezamenlijk een universeel inmengingsrecht wanneer zij optreden in het belang van de hele statengemeenschap, m.a.w.

wanneer hun doelstelling is: het behoud van de internationale orde en vrede.
Doch daarnaast beschikt iedere grote mogendheid apart ook over een bijzonder
inmengingsrecht in sommige gebieden: iedere grote mogendheid doet haar macht
gevoelen over hetgeen men in de 19e eeuw placht te noemen haar invloedssfeer.
Invloedssferen
Een politieke invloedssfeer is een territoir dat niet behoort tot het staatsgebied
van een grote mogendheid, maar waarin deze toch aanspraak kan maken op
sommige rechten. Binnen de grenzen van het volkenrecht eist zij het recht op
om elke wijziging in de politisch-juridische structuur van dit gebied (daarom
niet van een afzonderlijke staat in dit gebied) welke niet haar goedkeuring
wegdraagt, te verhinderen; om elke aanval tegen deze invloedssfeer, of die van
buiten komt ofwel de vorm aanneemt van een interne subversie, als een agressie
tegen zichzelf te beschouwen, waartegen zij zich kan en mag verdedigen. Eén
overweging is hier echter van kapitaal belang: politieke invloedssferen krijgen
pas dan een volkenrechtelijk karakter wanneer de staten welke binnen haar
grenzen vallen, er uitdrukkelijk of stilzwijgend mee instemmen. Anders wordt
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het gezag van de grote mogendheid een willekeurige en wederrechtelijke dwingelandij op internationale schaal.
De politiek der invloedssferen was een der hoofdkenmerken van het Europees
Directorium in de 19e eeuw. Het mondingsgebied van Schelde, Maas en Rijn
(en daarmede heel België en Nederland) b.v. lag binnen de invloedssfeer van
Engeland. Het was op grond daarvan dat Engeland, op het einde van de Tweede
Wereldoorlog nog, het commando van de noorderflank voor zich opeiste in het
offensief dat volgde op de ontscheping in Normandië. De Monroëleer van
1823, waardoor de V.S. proclameerden dat het Westelijk Halfrond niet langer
een voorwerp van Europese kolonisatie kon zijn, hield niet alleen de neutralisatie van het Amerikaans Continent in, maar legde ook de grondslagen van de
invloed der V.S. over deze hele „sfeer". Kennedy heeft er in april 1961 weer
heel nadrukkelijk aan herinnerd in verband met de Cubaanse kwestie. In het
begin van deze eeuw had Engeland zich een invloedssfeer verzekerd in het Nabije en het Midden-Oosten en door zijn overwinning in de Eerste Wereldoorlog
heeft het zijn macht aldaar nog verstevigd. Bij de besprekingen van het BriandKellogpakt in 1928 liet Groot-Brittannië verstaan dat het zijn bevoorrechte
positie in dit gebied wenste te handhaven:
Er zijn bepaalde gebieden in de wereld waarvan het welzijn en de integriteit hoogstnoodzakelijk zijn voor onze eigen vrede en veiligheid. De regering van Zijne Majesteit
heeft zich in het verleden steeds ingespannen om duidelijk te maken dat geen enkele
inmenging in deze gebieden kan geduld worden. Voor het Britse Rijk is de bescherming van deze gebieden een maatregel van zelfverdediging.

Door hun overwinning op Japan hadden de V.S. een dergelijke invloedssfeer
verworven in de Stille Oceaanruimte. In een boodschap aan de Oorlogsveteranen onmiddellijk na het uitbreken van de Koreaanse oorlog, heeft Generaal
MacArthur deze situatie beeldrijk beschreven:
Op het einde van de Tweede Wereldoorlog werd onze strategische grens zo ver
verschoven, dat zij de gehele Stille Oceaan is gaan omvatten. De Oceaan is een ontzaglijke kasteelgracht geworden die ons beschermt zolang wij haar onder ons toezicht
en beheer houden. De Stille Oceaan is als een schild voor het gehele Amerikaanse
Continent en voor alle vrije landen in het gebied van de Stille Oceaan .... Hij is niet
langer een brede en dreigende toegangsweg voor een vijandelijke indringer; hij heeft
veeleer het uitzicht gekregen van een bevriend meer.

Het recht van de V.S. om in het Koreaanse geschil tussenbeide te komen,
werd als volgt gemotiveerd door de Minister van Buitenlandse Zaken van
Canada:
Men moet zich herinneren dat de V.S. de algemene verantwoordelijkheid aanvaard
hebben om de internationale vrede en veiligheid te verzekeren in de zone van de Stille
Oceaan en dit voornamelijk met betrekking tot Japan .... Deze verantwoordelijkheid
.... heeft er voor de V.S. ongetwijfeld toe bijgedragen om te beslissen onmiddellijk
hulp te verlenen aan Korea.

Het politieke feit van de invloedssferen heeft zijn volkenrechtelijke erkenning
gevonden in het Volkenbondspakt en in het Handvest der V.N., waarvan art.
21 stipuleert:
De internationale verbintenissen, zoals daar zijn: de arbitrage-verdragen en regionale
overeenkomsten als de Monroeleer, die het behoud van de vrede verzekeren, worden
niet als strijdig beschouwd met de bepalingen van dit Pakt.

Artikelen 51, 52 en 53, welke uitdrukkelijk de mogelijkheid van „collectieve
zelfverdediging' en van „regionale regelingen" voorzien, verlenen aan de in-
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vloedssferen een juridisch statuut. De meest merkwaardige ontwikkeling welke
dit stelsel in de jongste jaren heeft gekend, is zijn versteviging en structurering
door middel van alliantieverdragen. Vele kleine staten hebben zich rond een
wereldmacht geschaard, binnen de structuur van een veiligheidspakt, en aldus
ontstonden de grote machtsblokken: de N.A.T.O., de S.E.A.T.O., het Warschaupakt enz. Aan de leidende grote mogendheden bieden deze verdragssystemen het opvallend voordeel, dat zij vooraf reeds een rechtvaardiging erkennen
voor haar eventuele interventie. Het grote nadeel van deze systemen is echter
dat elk gewapend conflict, dat anders gelokaliseerd had kunnen blijven, thans
gemakkelijker wereldproporties dreigt aan te nemen.
Het probleem van het ontstaan, het wezen en de functies van de grote mogendheden raakt de structuur van de hele internationale maatschappij. Hun
positie is uiteraard evolutief en afhankelijk van het geheel der internationale
betrekkingen. Daar de inhoud van het internationaal gemeengoed in de laatste
decennia zo sterk is aangegroeid, is de taak die hun is toegewezen van uitzonderlijk groot belang. De tragiek van de huidige situatie is echter dat heel het
weefsel van het internationaal samenleven verscheurd wordt door diepe ideologische tegenstellingen. De positie van de grote mogendheden kan daarom niet
uitsluitend getoetst worden aan de effectieve macht welke zij uitoefenen, maar
roept onvermijdelijk de vraag op naar de levensbeschouwelijke waarden welke
zij vertegenwoordigen en die door hun macht gediend worden.
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E Trekmieren behoren in het Afrikaanse tropengebied tot de beruchtste
vertegenwoordigers uit de insektenwereld. Samen met de Ecitonini van
Centraal Amerika maken onze Kongolese Dorylini deel uit van de Dorylinae,
een van de acht subfamilies waarin de familie Formicidae of mieren wordt verdeeld. De door ons in de voormalige Belgische Kongo bestudeerde Trekmieren 2 ) behoren tot het subgenus Anomma, dat in tegenstelling tot de volkomen
ondergrondse Dorylus, althans nu en dan bovengrondse trektochten onderneemt.
Over deze rooftochten, over nachtelijke agressie op stallingen en woonhuizen,
doen in de koloniale literatuur van oudsher talloze schrikverhalen de ronde.
Griezelige dingen die je de haren te berge doen rijzen.
Onze Trekmieren worden er onder allerhande, alles behalve vriendelijke
benamingen beschreven. Wasmann noemde ze de „Gesel der Natuur", Sjoestedt
de „stratenschuimers van het oerwoud". Santschi spreekt van „ces terribles f ourmis ravageuses", Crompton noemt ze „the Lord of the Wild" en Wheeler bestempelt ze als de ,.Hunnen en Tartaren onder de insekten". De Engelsen zeggen „Driver Ants', de Duitsers „Treiberameisen'' omdat zij inderdaad alles wat
leeft voor zich uit op de vlucht drijven. Voor het front van een kolonne ruist
een huiverende ritseling over de bosbodem: duizenden vluchtende sprinkhanen,
kevers, spinnen, rupsen .... Men heeft slangen, grote apen en olifanten als
bezeten weg zien hollen voor de naderende regimenten van deze rode rovers, of
ellendig ten gronde zien gaan met uitgebeten ogen of aan flarden gerafeld
lichaam. 's Nachts dringen zij een kippen- of konijnenhok binnen om er moord
en slachting te plegen. Tien, twaalf kippen op één nacht is geen uitzondering
en men mag zich gelukkig achten als men de invasie keren kan door een ring
van brandend gras of gloeiende houtskool rond het huis. In Kongo werden kinderen levend opgegeten en in sommige streken bestond vroeger het inlands
gebruik om bepaalde misdadigers bij wijze van terdoodveroordeling boven een
Anomma-nest vast te binden.
1) Een verkorte versie van deze bijdrage werd door Radio-Hilversum uitgezonden
onder de titel „De Afrikaanse Trekmieren", op 13 februari 1961.
2) De wetenschappelijke rechtvaardiging van hetgeen hier wordt medegedeeld kan
men vinden in volgende publikaties: Raignier en van Boven, Nieuwe Onderzoekingen
over de Congolese Trekmieren, Verhandelingen Kon. VI. Academie van België, Klasse
der Wet. Verh. Nr. 44, Brussel 1954. Raignier en van Boven, Etude Taxonomique,
Biologique et Biométrique des Dorylus du sous-genre Anomma, Annales du Mus.
Royal du Congo Belge, Tervuren. Nouv. Sér. in 4° Sc. Zool. Vol. 2, 1955. J. van
Boven, Allometrische en Biometrische beschouwingen over het Polymorf isme bij enkele
mierensoorten, Verh. Kon. Vl. Acad. van België, Kl. Wet. Verh. Nr. 56, Brussel
1958. A. Raignier, Het Ontstaan van Kolonies en Koninginnen bij de Afrikaanse
Trekmieren, Mededelingen Kon, Vl. Acad. van België, Kl. Wet. Jaargang XXI, Nr,
2, Brussel 1959.
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Voor een deel berust deze verschrikkelijke terreur op de enorme kop van de
grote werksters en meer in het bijzonder op de scherpe punten van de lange en
ijzersterke kaken, die achttien uur na onthoofding nog los door de huid van je
vinger bijten. Maar hoe geducht die kaken ook mogen wezen, de Trekmieren
zouden niet met een mythe van schrik en vrees omringd zijn, werden zij niet
door hun fantastisch aantal tot een werkelijk alles overspoelende zee. Door
nauwkeurige metingen en berekeningen zijn wij tot de bevinding gekomen dat
een Trekmierkolonie 20 â 22 miljoen individuen kan tellen. Uitgerust met zijn
spitse dolken is zulk een leger inderdaad niet te onderschatten en grenst zijn
prestatie aan het ongelooflijke.
Rooftochten
Trekmieren bewonen nesten zonder veel structuur, vaak een eenvoudig hol
onder de wortels van een boom, dat met de buitenwereld is verbonden door een
aantal pijpen die in een zandkrater aan de oppervlakte uitmonden. Rond de
blootgelegde wortels van de boom hangt de hele kolonie in een kluwen bijeen
van ongeveer 80 bij 50 à 60 cm, waarin een eigen nesttemperatuur heerst, die
zelfs in Afrika tot 12° Celsius boven de omgevende temperaturen kan liggen.
Meer nog dan voor de respectabele koepels van onze Bosmieren stelt de bevoorrading van dergelijke massa's heel wat problemen. Deze lossen de Trekmieren
op door hun dagelijkse rooftochten.
Honderden van deze rooftochten hebben we, samen met Dr. J. van Boven, in
het oerwoud van de Evenaar bestudeerd. Ze zijn met geen enkel verschijnsel uit
de mierenwereld van onze landen te vergelijken. Als lange levende slierten slingeren zij door bos en broesse en kunnen een lengte bereiken van 200 tot 300 m
en een breedte van 3 tot 6 cm en dan lopen de mieren letterlijk de ene boven
de andere. We hebben kolonnes gezien met 12 tot 14 mieren per vierkante cm.
Sommige delen van de kolonne passeren door ondergrondse gangen of open
schachten, welke ter plaatse door de mieren uitgegraven worden. Wordt de
kolonne gestoord, door een voorbijrijdende wagen b.v., dan ontstaan er talloze
lussen en kronkels. De mieren, die totaal blind zijn, lopen in het rond tot zij
toevallig, met de sprieten, het goede spoor terugvinden. De wirwar van het
begin herleidt zich tot grotere vertakkingen, die dan eindelijk weer samenvloeien
tot één enkele kolonne. Maar het gebeurt wel eens dat zo'n lus tot een echte
carrousel uitgroeit waarin de mieren uren aan een stuk steeds maar weer dezelf
de ronde maken zonder zich rekenschap te geven van de dwaasheid van wat ze
uitvoeren. Alleen het toeval van de plaats die zij bij een volgende kringloop in
de kolonne innemen zal erover beslissen of zij de goede weg volgen of een
nieuwe dolle omloop gaan beschrijven.
Langs deze kolonnes staan vaak grote en kleine mieren in een karakteristieke
houding: onbeweeglijk, als in een soort cataleptische verstarring, met gestrekte
poten, kop en borststuk omhoog in scherpe knik, de kaken wijd open, dreigend
paraat om in één bliksemsnelle slag de moordende dolken dicht te slaan. Alleen
de sprieten, als rusteloze radarantennen, zijn in voortdurende beweging, de lucht
aftastend naar een verdachte geur of een vijandig contact. Deze merkwaardige
schildwachten worden ten onrechte „soldaten" genoemd als zouden zij tot een
gespecialiseerde kaste behoren. Dr. van Boven heeft biometrisch aangetoond dat
er geen echte soldatenkaste bestaat. Kleine werksters zowel als grote oefenen
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deze schildwachtfunctie uit. Zij is een soort voorwaardelijke reflex, veroorzaakt
door een hoge opwindingstoestand bij de werksters.
Het verschil met roofkolonnes van andere mieren
onze Amazonen of
Bloedrode roofmieren b.v, is dat de Trekmieren, ook al strekt de kolonne
zich uit over een paar honderd meter, nooit het contact verliezen met het nest.
Uren lang kan zo'n expeditie duren en steeds stromen nieuwe mieren uit het
nest weg of terug het nest binnen. Bij de terugkeer zijn er nooit meer dan 22%
met buit beladen: kevers, wantsen, rupsen, bidsprinkhanen, spinnen, poten en
vleugels van allerhande insekten of stukjes vlees van een overvallen muis of
van een nog groter zoogdier. Al de andere mieren hebben deze ontzaglijke
machtsontplooiing, deze onvergelijkelijke krachtsinspanning zuiver voor niets
verricht: tien, twintig uur hebben zij gelopen en zij hebben niets gevangen. Nu
komen zij onverrichterzake terug naar het nest met evenveel enthousiasme, of
liever met eenzelfde automatisme als daarstraks, als gisteravond bij het heengaan. Niets is machinaler, niets is onpersoonlijker dan het individu van een
Trekmier. Alleen de massa telt mee, en het globaal resultaat. En dit is er voorwaar, niettegenstaande de vele nutteloze moeite, want zo'n razzia brengt toch
door de band enkele honderdduizenden buitstukken naar het nest. Overigens
hebben deze schijnbaar zo doelloos meelopende mieren bijgedragen tot het tot
stand brengen en het onderhouden van de algemene opwinding en daardoor
ook uiteindelijk de gezamenlijke jachtprestatie verhoogd, en dat is toch het
voornaamste!
Natuurlijk kan men de vraag stellen hoe deze blinde massa de weg vindt naar
haar jachtgebied. Het antwoord is vrij eenvoudig: er is eigenlijk geen jachtgebied, of beter gezegd, dat is overal waar zich de kop van de kolonne bevindt.
Deze wordt niet door een aanvoerder bestuurd noch door een gids geleid, maar
rukt steeds volgens het toeval op. Zij wordt voorafgegaan door een verspreiding, d.w.z. door een massa mieren die kriskras door elkander lopen over een
oppervlakte van een paar honderd vierkante meter en klopjacht houden onder
de blaren, op het gras, op struiken en bomen tot tien, twaalf meter hoog. Wild
en in een toestand van hoge opwinding betasten zij met de sprieten het terrein.
Vechtensgereed jagen zij en grijpen alles wat onder het bereik van hun kaken
komt. Achter deze krioelende massa ontstaan eerst enkele kleine smalle adertjes
die spoedig samenvloeien tot grotere takken en eindelijk versmelten tot de eigenlijke kolonne, die dus langer wordt naarmate de verspreiding zich meer van het
nest verwijdert. Ondertussen hebben steeds meer mieren wat buit gemaakt en
keren naar het nest terug. Aldus ontstaat een echte tegendruk en enkele uren
lang kan men een dubbele marsrichting in de kolonne waarnemen. De druk van
de huiswaartskerenden wordt tenslotte zo groot, dat de laatste uittrekkenden
rechtsomkeert maken en dan loopt weer iedereen terug naar huis.
Komt zo'n expeditie voor een gracht of een beekje, dan is dit geen hinderpaal. Vinden de mieren geen takje of een liane of wat dorre bladeren om het
water over te steken, dan slaan zij een levende brug. Met honderden haken de
werksters met de poten aan elkander en blijven onbeweeglijk op het water liggen. Over deze ponton trekt de armee met zware buit beladen verder. En stroomt
het water te fel dan pakken zij zich samen tot een levend vlot, een in elkaar
gehaakte mierenmassa die drijft op het water, steeds verder van het nest weg.
Zij geven er zich geen rekenschap van dat zij dit nest nooit meer zullen weervinden want het water dat ze draagt keert niet terug naar zijn oorsprong ... .
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Zodra zij ergens aan wal komen bij een stok of een tak, vormen zij een nieuwe
kolonne die een blind noodlot en een zekere dood tegemoet gaat. In het droog
seizoen, wanneer de poten van het passerend legioen slippen in het mulle zand,
gaan de kleinste werkstertjes met aaneengehaakte pootjes plat op de grond liggen en vormen een levend tapijt waarover de rest van het leger veilig verder
trekt. We zagen ze ook echte guirlandes maken, festoenen van aaneengehaakte
mieren die van een tak afhangen naar de grond b.v. Wanneer zo'n guirlande
door de wind heen en weer geslingerd wordt vallen er natuurlijk vele mieren
naar beneden. Maar al heel gauw ontdekken ze daar een of andere struik waarlangs ze weer naar boven klauteren en opnieuw aansluiting zoeken met de uit
de lucht neerdalende Jakobsladder ...
Verhuizingen
Nu en dan kan men ook kolonnes waarnemen waarin geen buit, doch alleen
broed gedragen wordt: eitjes, larven en poppen. Zij slepen de vracht nu niet
meer naar het nest toe, maar van het nest weg, naar een nieuwe nederzetting,
twee, driehonderd meter verder. Dit is een algemene uittocht, een exodus. Zo'n
verhuizing is nog indrukwekkender dan een rooftocht. De kolonnes zijn langer,
drukker belopen en overvloediger met schildwachten geflankeerd. Twee, drie
dagen en nachten ziet men niets anders dan witte poppen en larven langs de
karavaan passeren. Ook de koningin, een log en onhandig beest van vijf tot
meer dan zes centimeter, moet, dan dit karavaanpad langs en zij wordt voortdurend door werksters omstoeid en krijgshaftig bewaakt. De koningin is trouwens
de onrechtstreekse en diepe oorzaak van dit gebeuren.
Vroeger meende men dat de uittochten werden veroorzaakt door het gebrek
aan voedsel in de omgeving van het nest. Door de studie van duizenden broedmonsters hebben we echter kunnen aantonen dat deze verklaring geen steek
houdt. Een exodus wordt door zuiver inwendige oorzaken tot stand gebracht,
namelijk door de algemene prikkeltoestand die in de kolonie ontstaat wanneer
een jong werksterbroed tot ontwikkeling is gekomen. Zolang het broed er wit
uitziet, zolang dus de larven niet tot verpopping zijn overgegaan, is er geen
uittocht in het vooruitzicht. Maar na een week of twee verpoppen zich die larven. De poppen worden bruiner en bruiner en veranderen in volwassen mieren.
Periodisch, om de drie of vier weken, komt een legsel van de koningin tot rijpheid en de duizenden jonge werksters die in vier of vijf dagen tijds in de kolonie ontluiken, stimuleren deze tot het opbreken van de kampplaats en tot het
bouwen van een nieuwe nederzetting. De periodiciteit van dit verschijnsel en de
inwendige oorzaken die het in het, leven roepen, rechtvaardigen ten volle de
naam trek-mieren die aan de Anomma's gegeven wordt, in precies dezelfde
betekenis als die van de trekvogels of de treksprinkhanen.
Alleen wanneer een mannetjesbroed, afkomstig van niet bevruchte eieren, aan
het groeien is, blijft de kolonie tot twee maanden toe in hetzelfde nest. Deze
mannetjeslarven immers zijn te groot en te zwaar (zij wegen gemiddeld anderhalve gram, zijn drie centimeter lang en één dik) om op een exodus meegesleept
te worden. De volwassen mannetjes die uit deze larven zullen groeien, leven
slechts enkele dagen. Zij zijn van grote vleugels en goede ogen voorzien en de
drie puntogen op de vertex wijzen erop dat deze dieren nachtdieren zijn. Zij
zijn de enige individuen van de Trekmieren die vleugels en ogen bezitten. Na
52
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enkele dagen in het nest te hebben vertoefd, zwermen zij 's nachts uit, hun biologische bestemming tegemoet. Daar zij slechte vliegers zijn vallen zij vrij gauw
ergens op de grond waar zij dan door een voorbijtrekkende vreemde kolonne
opgepikt worden en naar de koningin gebracht. Slechts enkelen onder de duizenden mannetjes die het nest verlaten, zullen van deze gunstige omstandigheden genieten, al de andere sterven of worden als buit opgegeten.
Primaire reflexen
Wanneer we deze gedragingen van de Trekmieren vergelijken met de levensgewoonten van onze inlandse mieren, dan valt ons een zeer diepgaand verschil
op in de psychologie van beide groepen en moeten we tot de primitieve en
rudimentaire natuur van de Trekmieren besluiten. In tegenstelling tot andere
mieren schijnen zij elk persoonlijk initiatief te missen. Alles bij de Anomma's is
massareactie en berust op een sociale prikkeltoestand die tot enkele primaire
reflexen kan herleid worden.
Daar is vooreerst de algemene opwinding die zich als een kettingreactie over
de kolonie verspreidt en die bij elk individu des te intenser wordt naarmate een
grotere groep door de transe wordt aangegrepen. Deze collectieve excitatie is
het die losbarst onder de vorm van een roofexpeditie of een exodus. De richting waarin deze het nest, verlaten wordt door niets anders bepaald dan door het
toeval van de plaats in het nest waar de eerste excitatiekern ontstaat. Statistisch
bekeken trekken er evenveel kolonnes in alle windrichtingen, hetgeen het toevallig element van de keuze bevestigt.
De oorsprong van deze collectieve prikkeltoestand ligt niet in een of andere
uitwendige oorzaak maar in de inwendige toestand van de kolonie zelf en met
name in het broed. Hongerige larven voeren bewegingen uit met het, vooreind
van het lichaam die de werksters tot het inrichten van een rooftocht prikkelt;
een exodus wordt ontketend door het plotseling tot rijpheid komen van enkele
honderdduizenden jonge werksters. Door een nauwkeurige studie van de ontwikkelingstoestand van het broed kan een verhuizing voorspeld worden.

Het tweede soort reflex dat het leven van de Trekmieren beheerst is de cataleptische verstarring die bij het individu optreedt onder een bepaalde prikkeltoestand, opgewekt door de tastwaarneming van bepaalde loopbewegingen van
de werksters buiten het nest. Deze cataleptische verstarring kan in verschillende
vormen optreden. De meest bekende is die van de schildwachthouding die door
twee factoren schijnt bepaald te worden: de waarneming van het voorbij ruisende
leger, maar voorafgegaan door de terugslag op elk individu afzonderlijk van de
algemene prikkeltoestand van de kolonie zelf, die op zijn beurt beïnvloed wordt
door de getalsterkte van de bevolking. Bij onze snelheidsmetingen te Yangambi
kon door van Boven vastgesteld worden dat elk volk zijn eigen psychische spanning bezit die tot uiting komt in een eigen loopsnelheid in de kolonnes. Trouwens lang niet alle kolonies zetten zulke schildwachten uit. Is een volk te klein
en zijn de tochten bijgevolg niet zeer druk, dan bereikt zulk een populatie niet
de drempelwaarde van sociale opwinding die nodig is voor het opwekken van
de schildwachthouding.
Maar er zijn nog andere verschijningsvormen van deze verstarringsreflex. Een
ogenschijnlijk onbeduidend anatomisch structuurelement speelt hierbij een zeer
voorname rol. Anomma's hebben namelijk lange poten waarvan de uiteinden,
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de tarsen, met relatief grote klauwen zijn uitgerust. Zelfs na jaren conservatie in
alcohol b.v. haken deze poten nog vanzelf aaneen. In samenwerking met de
verstarringsreflex geeft deze eigenschap ons de spectaculaire resultaten te zien
die we reeds hoger beschreven: de levende guirlande, de levende brug, het
levend vlot, het levend tapijt enz.
Ontstaan van nieuwe kolonies en jonge koninginnen
Ons laatste verblijf in Afrika hebben we gewijd aan de oplossing van het
vraagstuk van het ontstaan van nieuwe kolonies en jonge koninginnen bij de
Trekmieren. Het eerste wat we wilden weten was, of een van haar koningin
beroofde kolonie een Erzatzkoningin zou voortbrengen zoals termieten, bijen en
zelfs sommige mieren dat kunnen. Maar het was een hele onderneming om zo'n
koningin levend te kidnappen, zonder er zelf zijn dagen bij in te schieten. Onze
krijgslist was vrij eenvoudig: door overvloedig inpompen van tabaksrook in het
nest dwongen we de bevolking een uittocht, te aanvaarden door de mazen van
een metalen gaasnet, waardoorheen alleen de werksters met haar broed konden
passeren, niet echter de veel grotere koningin. Aldus werd deze letterlijk uit
haar volk uitgefilterd. Steeds was het resultaat hetzelfde: een van zijn koningin
beroofd volk sterft uit met de dood van de laatste van zijn werksters. Geen
nieuwe koningin wordt gemaakt, ook geen vreemde wordt geadopteerd.
De vraag is dan: hoe ontstaat, een nieuwe kolonie dan wél ? Uitsluitend door
splitsing. Zeer frequent is het verschijnsel zeker niet, want op bijna duizend
onderzochte populaties konden we slechts een endertig keer een of andere fase
van het stichtingsgebeuren waarnemen.
Alvorens echter de stichtingstechniek te beschrijven, moeten we eerst iets zeggen over het ontstaan van de nieuwe koninginnen zelf. Uit al onze waarnemingen volgt met zekerheid dat een mannetjesbroed in de kolonie kan verschijnen
op elk tijdstip van het jaar zonder dat daarom ook een wijfjesbroed ontwikkeld
wordt. Omgekeerd echter, kan een koninginnelarve niet optreden zonder dat
tevens enkele honderden mannetjeslarven aanwezig zijn. Waarom niet ? Laten

we eerst de algemene regel in herinnering brengen, dat bij sociale angeldragers
uit onbevruchte eitjes alleen mannetjes, uit bevruchte eitjes werksters of wijfjes
voortkomen. Wat zal er nu over beslissen of dit bevrucht eitje een werkstertje
van 2,5 mm dan wel een monsterachtige eiermachine ongeveer 16.500 maal
omvangrijker zal produceren ? Ofschoon we lang niet alles weten over het ingewikkeld probleem van de kastebepaling bij de sociale insekten, kunnen we toch
zeggen dat zij bij de Trekmieren afhankelijk is van de kwantiteit, en waarschij nlij k ook, zoals bij de bijen, van de kwaliteit van het voedsel. Mannetjeslarven
groeien veel sneller dan werksterlarven, omdat zij gedurende hun groeiperiode
een intense overvoeding genieten. De heftige slingerbewegingen die zij met het
vooreind van hun lichaam uitvoeren, stimuleren de roofactiviteit van de kolonie
en dus ook de voedseltoevoer. Wanneer nu de laatste eitjes van een bevruchte
serie, die dus in normale omstandigheden werksters zouden worden, op het
geschikte ogenblik van hun ontwikkeling terecht komen tussen een groep onbevruchte eitjes, zullen die bevruchte eitjes tot koninginnen uitgroeien in plaats
van tot werksters. Aldus begrijpt men dat de verplichte associatie tussen koninginnebroed en mannetjesbroed slechts in enkele richting bindend is, alsmede
waarom er, als er jonge koninginnen gevormd worden, het aantal hiervan be-
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paald wordt door het toeval van de bevruchte eitjes die tussen de onbevruchte
terecht komen. Wij vonden van een enkele tot 56 jonge koninginnen in eenzelfde nest.
Keren we nu terug naar het vraagstuk van de koloniestichting zelf. Zolang
de jonge koninginnen in het nimf stadium verkeren en tussen de honderden
dikke mannetjeslarven verloren liggen, gaat van haar op de kolonie geen bij zondere reactie uit. Dit verandert echter zodra zij de volledige gedaantewisseling
hebben ondergaan en volwassen, uitgekleurde dieren zijn geworden. Dan immers beginnen ook hormonale afscheidingen te werken wat blijkbaar door de
werksters kan waargenomen worden. Want met een wild kannibaleninstinct
gaan zij nu de jonge koninginnen te lijf. Op één na worden deze allen doodgebeten en opgegeten. Op één na, en dat hoeft niet noodzakelijk de eerstgeborene te zijn. Waarop deze preferentiële keuze berust, is onbekend. Een deel van
de kolonie schaart zich rond de jonge koningin en het nog steeds aanwezige
mannetjesbroed, terwijl het andere deel van de werksterbevolking rond de oude
koningin gepolariseerd blijft. Na enkele dagen voert deze een exodus uit, zoals
zij dat normaal om de drie of vier weken doet en gaat een nieuwe nederzetting
stichten. De jonge koningin echter blijft in het oude nest achter met de werksters die rond haar en het nog aanwezig mannetjesbroed geschaard zijn. Weer
enkele dagen later en de mannetjes die nu volwassen zijn, vliegen uit. Ondertussen heeft de jonge koningin op haar beurt een eigen broed van enkele honderdduizenden werksters in het, leven geroepen, en een nieuwe Trekmierkolonie
zendt haar nachtelijke roversbenden uit tot schrik en angst van mens en dier;
een nieuwe „gesel der natuur" zaait moord en paniek in bos en broesse.

SOCIOLOGISCHE 1
KRONIEK

DR. M. ALBINSKI

Op zoek naar de wortels van het
antisemitisme
R zijn weinig mensen, die niet op één of andere manier in aanraking zijn
gekomen met het antisemitisme. Velen van ons kunnen zich nog de gruwelijke massamoord herinneren, die op het ogenblik weer in het nieuws komt door
het proces Eichmann. Vers in het geheugen liggen nog de antisemitische uitspattingen van eind 1959, die in verschillende landen tegelijk plaats vonden.
Kunnen we wel over het antisemitisme, of over de antisemieten spreken ? Is
het beschilderen van synagogen met hakenkruisen, zoals dit gebeurde in 1959,
hetzelfde als de vernietiging van miljoenen mensen in de periode 1933-1945?
Is een puber, die 's nachts het opschrift Juden raus !'' ergens op een muur
kladt, hetzelfde als een moordenaar ? Zeker niet. Wanneer wij de argumenten
bezien, waarmee de antisemieten hun houding en hun acties trachten te rechtvaardigen, dan kunnen we ook daarin een grote verscheidenheid ontdekken.
Men zou verschillende vormen van het antisemitisme kunnen onderscheiden.
Hieronder noemen wij naar Bernstein 1 ) zes vormen ervan en wij voorzien ze van enig commentaar, dat merendeels niet van Bernstein afkomstig is.
1. Het godsdienstig antisemitisme. De omgeving staat vijandig tegenover de
Joden als godsdienstige groep. Vaak richt men tot de Joden het verwijt, dat zij
Christus hebben vermoord. Daarbij wordt over het hoofd gezien, dat Christus
zelf, Zijn Moeder, Zijn Apostelen, ook Joden waren en dat het Christendom
gegrondvest werd op het fundament van het Judaïsme.
In het godsdienstige antisemitisme kunnen ook nog andere motieven een rol
spelen, bijvoorbeeld een gevoel van afgunst tegenover de Joden als het ,,uitver-

E

koren volk van God" en een wrevel, dat dit volk nog messiaanse verwachtingen
koestert, terwijl het Christendom zichzelf beschouwt als het „nieuwe Israël",
het „nieuwe Jerusalem'' en het „ware Sion".
2. Het economische antisemitisme. De Joden wordt verweten, dat zij te veel
economische macht naar zich toe trekken tengevolge van hun onevenredige concentratie in bepaalde beroepen (banken, handel, verschillende andere goed betaalde beroepen) en dat zij anderen uitbuiten. Ten aanzien van de onevenredige
verdeling van de Joden over de beroepsbevolking van verschillende landen zijn
talrijke statistieken beschikbaar. Het zou ons te ver voeren, uitvoerig op deze
problematiek in te gaan. De geïnteresseerde lezer kan hierover voldoende inf ormatie vinden in andere publikaties 2 ) . Wij zullen ons hier beperken tot enkele
opmerkingen.
1) Zie: F. Bernstein, Der Antisemitismus als Gruppenerscheinung. ^-- Berlin, J^udir
scher Verlag, 1926, p. 175. Bernstein ziet de zes vormen van het antisemitisme, die
hier worden genoemd, als aspecten van hetzelfde verschijnsel. Daarnaast noemt hij
nog een zevende vorm: Jüdischer Antisemitismus. Deze wordt in dit artikel buiten
beschouwing gelaten.
2) Zie b.v. J. Parkes, An enemy of the people: antisemitism. — Harmondsworth,
Penguin, 1945.
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Deze situatie is voor een deel een gevolg van de historische ontwikkeling van
de maatschappijen waarin de Joden leven. Bij de bevolkingen van verschillende
Europese landen stond gedurende veel eeuwen de handel in zeer laag aanzien
en werd als „niet helemaal in orde" beschouwd. De handel werd zodoende mijn
of meer automatisch overgelaten aan de buitenstaanders, de Joden. Het lenen
van geld tegen vergoeding was door de Kerk verboden, maar er bestond wel
behoefte aan geldleningen. Het lag voor de hand, dat veel Joden zich tot geldschieters gingen ontwikkelen, omdat de kerkelijke straffen voor hen irrelevant
waren. Ook verschillende wereldlijke machthebbers hebben de Joden naar de
financiën toe gedreven door van hen zeer hoge belastingen te eisen. De Joden
moesten het geld ergens vandaan halen. Zij werden gedwongen zich erop toe te
leggen, geld bijeen te garen.
De juridische emancipatie van de Joden, dat wil zeggen het opheffen van de
voor hen geldende wettelijke belemmeringen, viel in de meeste landen samen
met de enorme economische ontwikeling in de XIXe eeuw. Het lag voor de
hand, dat de in snel tempo groeiende industrie, handel, het financiewezen, e.d.
grote zuigkracht uitoefenden op mensen, die zonder wettelijke belemmeringen
op de arbeidsmarkt begonnen te verschijnen en die bovendien in stedelijke
milieus opgegroeid waren en een handelstraditie hadden. Deze omstandigheden
verklaren veel van de eenzijdige concentratie van de Joden in sommige beroepen. Dat dit niet inherent is aan het Jodendom, is duidelijk: in de Oud-Testamentische joodse maatschappij beoefenden zij alle beroepen, waaraan toen behoef te bestond; hetzelfde geldt voor de moderne staat Israël.
Wanneer men zegt, dat de Joden oververtegenwoordigd zijn in bepaalde
sleutelposities in het economische leven, dan kan men daaraan twee conclusies
verbinden: a. zij trekken onevenredig veel profijt van de economie van het land;
b. zij leveren een onevenredig grote bijdrage aan het economische leven van het
land. Het is merkwaardig, dat de antisemieten de eerste conclusie gewoonlijk
wel trekken en de tweede niet. Om dit te mogen doen, zou men eerst moeten
bewijzen, dat zij werkelijk veel ontvangen en weinig geven. Voor zover wij
weten, is dit door niemand bewezen. De bewering, dat de Joden rijk zijn, is in
veel gevallen niet ongegrond, maar zij is meestal wel overtekend, m.a.w. zij berust op één gedeelte van het beeld, zoals het in werkelijkheid is. Er zijn overal
genoeg arme Joden. Hoe komen wij anders aan de uitdrukking: „de voddenjood"?
3. Het politieke antisemitisme. Deze aanduiding kan misleidend zijn, omdat
men daarmee kan bedoelen het antisemitisme, opgenomen in een politiek programma, zoals dat bijvoorbeeld het geval was bij de Nazi's. Onder het politieke
antisemitisme verstaan wij hier het antisemitisme, verdedigd door middel van
politieke argumenten. De Joden wordt vaak links-extremisme verweten. Marx
was een Jood. Bij de opkomst van het communisme schijnen verschillende Joden
een belangrijke rol te hebben gespeeld. Vóór de Tweede Wereldoorlog schijnen
in verschillende Europese landen de Joden invloed te hebben gehad in de socialistische en communistische partijen a).
Aan de andere kant vinden we talrijke Joden in liberale partijen. Naast communisten vinden we kapitalisten. In de Sovjetpers wordt de Joden verweten, dat
3 ) J. J. de jong, Overheid en onderdaan. — Wageningen, Zomer en Keuning, 1956,
p. 127.
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zij niet actief genoeg waren in de communistische revolutie, dat zij te veel bourgeois-idealen aanhangen en dat zij te veel doordrongen zijn van een bourgeoismentaliteit 4
4. Het sociale antisemitisme. Het zich distanciëren van Joden in het maatschappelijke verkeer en het opleggen van allerlei buitenwettelijke beperkingen
en belemmeringen, m.a.w. een discriminerend optreden, wordt verdedigd met
argumenten, die betrekking hebben op de houding van de Joden tegenover de
maatschappij . Men verwijt hen soms, dat zij zichzelf van de omgeving af zonderen en dat zij zich zodoende in een uitzonderingspositie plaatsen. In andere
gevallen wordt hen verweten, dat zij zich opdringen, dat zij overal bij willen
zijn, e.d., m.a.w. dat zij zich niet afzonderen. Soms worden deze argumenten
tegelijkertijd gebruikt. Het resultaat is altijd hetzelfde: zij moeten op afstand
worden gehouden.
5. Het culturele antisemitisme. Soms wordt de Joden verweten, dat zij geen
enkele waardevolle bijdrage leveren tot de cultuur van het land waarin zij wonen. Wijst men de antisemieten op de lange lijst Joodse schrijvers, kunstenaars,
filosofen, andere geleerden dan krijgt men tot antwoord, dat zij de cultuur van
het land niet helpen opbouwen, maar slechts vergiftigen. Het Joodse element
wordt bij voorbaat schadelijk genoemd en dan moet men uiteraard tot de conclusie komen, dat de Joden alleen een negatieve bijdrage leveren. Men realiseert
zich daarbij bijvoorbeeld niet, hoeveel Joodse elementen onze cultuur bevat, die
meegebracht zijn door het Christendom.
6. Het ras-antisemitisme. Het meest bekende voorbeeld ervan vinden wij in
het Nationaal-Socialisme. Men zou zich vergissen, als men het tot het NationaalSocialisme zou willen beperken. Het is veel wijder verbreid, zij het dat het
meestal existeert in een minder expliciete vorm. Volgens de antisemieten die
hun houding willen rechtvaardigen met behulp van een rassentheorie, is alles
erfelijk bepaald: de lichaamsvormen, de psychische structuur, de godsdienstige
houding, de opvattingen over allerlei onderwerpen, het sociale gedrag, enz. De
mensen worden dan ook haarfijn ingedeeld in rassen, waarvan sommige „goed",
andere „slecht" zijn. Ons eigen „ras" is dan uiteraard voortreffelijk, het Joodse
„ras" is slecht.
Dergelijke rassentheorieën hebben een zeer wankele basis. Het kan niet ontkend worden, dat er een zekere mate van erfelijke bepaaldheid bij de mens aanwezig is. Hoe ver deze reikt, is nog zo goed als onbekend. Bij de huidige stand
van de wetenschap kunnen we de erfelijkheid wel ontdekken in zuiver lichamelijke kenmerken, maar niet in psychische eigenschappen of in sociale relaties.
Bovendien is het onmogelijk de mensen zo nauwkeurig in rassen in te delen, als
de voorstanders van dergelijke theorieën graag zouden willen.
Het is merkwaardig, dat de Nationaal-Socialisten de Joden verplichtten een
speciaal herkenningsteken (de ster van David) te dragen. In de door hen gehuldigde rassentheorie pretendeerden zij alle slechte eigenschappen aan het, Joodse
ras te kunnen toeschrijven, maar door het verplichte herkenningsteken gaven zij
toe, dat de raskenmerkenniet voldoende waren, om een onderscheid te maken
tussen een Jood en een niet-Jood.
) .

Wij hebben hier een opsomming gegeven van zes „soorten" antisemitisme.
4

) Zie het maandblad Jews in Eastern Europe, mei 1960.
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Toch is het niet zo, dat we ook zes soorten antisemieten zouden kunnen onderscheiden. Deze verdeling is enigszins kunstmatig. In feite gebruiken de antisemieten verschillende van deze argumenten door elkaar, vaak zelfs tegenstrijdige
argumenten tegelijkertijd. Hoewel wij dus theoretisch onderscheid kunnen maken tussen verschillende aspecten van het antisemitisme, kunnen wij met recht
het antisemitisme als één verschijnsel zien, dat zich op verschillende wijzen kan
manifesteren en verdedigen.
De groep van Adorno vond, dat zeer veel antisemieten tegelijkertijd de Joden
verweten, dat zij zich te veel afzonderden en dat zij zich te veel opdrongen 5 ).
Zij vonden ook verschillende andere tegenstrijdigheden in de opvattingen van
de antisemieten. Dit is helemaal niet verwonderlijk. Het antisemitisme van een
individuele persoon is over het algemeen geen doordacht, rationeel systeem. Het
isemotioneel van aard. Het is een afkeer van de Joden. De argumenten, die de
antisemiet hanteert om zijn negatieve instelling te rechtvaardigen, zijn van ondergeschikte betekenis. Het is daarom geen wonder, dat verschillende onderzoekers zich op de eerste plaats geworpen hebben op de psychologische factoren
die het antisemitisme in de hand werken.
De meest uitgebreide en duidelijke uiteenzetting van de psychologie van het
antisemitisme vindt men bij Ackerman en Jahoda ") . Vanuit methodologisch
gezichtspunt is op het hier bedoelde boek veel aan te merken. Toch zullen we
ervan gebruik maken en datgene eruit halen, wat door andere, meer gedetailleerde onderzoekingen bevestigd is of een logische aanvulling daarop vormt.
Ackerman en Jahoda. noemen enkele emotionele predisposities tot het antisemitisme, m.a.w. emotionele factoren die iemand tot een antisemiet kunnen maken.
Wij zullen sommige daarvan hieronder noemen en kort toelichten.
Op de eerste plaats wordt angst genoemd. Deze komt voort uit het feit, dat
de antisemiet in wezen zwak is (in de psychoanalyse: het zwakke „ik") . Daardoor verschijnt hem de wereld als gevaarlijk, slecht, vijandig, hard en vol dreigingen. Het is verschrikkelijk, wanneer men angst voelt en een dreiging ervaart,
maar deze moeilijk kan lokaliseren; men weet niet waar zij vandaan komt. Men
voelt zich bedreigd, maar men staat machteloos daartegenover, omdat men de
bron van het gevaar niet kent en zich daarom niet kan verweren. Iemand, die
door een zodanige vage angst gekweld wordt, zoekt naar een persoon, of naar
een groep, aan wie hij deze bedreiging kan toeschrijven. Is hij eenmaal tot de
overtuiging gekomen, dat de dreiging van de Joden uitgaat, dan gaat hij zijn
gehele beschikbare energie aanwenden tot bestrijding van het „kwaad". Welke
rationele argumenten ook gebruikt worden, de antisemiet zal zijn overtuiging
trachten te handhaven, omdat hij, door het prijsgeven daarvan, zijn emotionele
pseudo-zekerheid zou verliezen.
Een tweede kenmerk, ten nauwste samenhangend met het zwakke „ik", is een
gebrekkig en verward beeld van zichzelf. Iemand met een zo verward zelfbeeld
weet niet wat hij kan en wat hij niet kan. Hij wankelt tussen een gevoel van
minderwaardigheid en van meerderwaardigheid ten opzichte van zijn medemensen. Hij ziet zichzelf als sterk en tegelijkertijd als zwak, als behorend tot een
groep en tegelijkertijd als geïsoleerd. Omdat deze mensen de macht en de groot5) T. W. Adorno, E. Frenkel-Brunswik, D. J. Levinson, R. N. Sanford, The autho.ritarian personality. — New York, Harper, 1950, p. 74--75.
6) N. W. Ackerman en M. Jahoda, Anti-Semitism and emotional disorder. , New

York, Harper, 1950.
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heid, waaraan zij behoefte hebben, niet van binnenuit kunnen opbrengen, zullen
zij aansluiting zoeken bij de „goede", „machtige" eigen groep en zich daarmee
sterk identificeren; de „slechte" en „zwakke" buitenstaanders zullen zij verwerpen.
In dit verband kunnen we een conclusie van de groep van Adorno noemen 7
Deze onderzoekers zien het antisemitisme als een deelaspect van een ruimer
verschijnsel, het etnocentrisme. Dit berust op een sterke identificatie met de
eigen groep, de „in-group" en verwerping van alle buitenstaanders, de „outgroups" .
Een gevolg van het verwarde beeld van zichzelf is, dat deze persoon moeilijk
bevredigende socialerelaties kan aangaan. In deze relaties zal hij wankelen tussen een te dominerende en een te afhankelijke houding tegenover de ander,
waardoor de ander ook moeilijk zijn houding kan bepalen. Het is moeilijk zich
neer te leggen bij het ontbreken van bevredigende relaties tot anderen. Daarom
zal iemand van dit type zich op een overdreven wijze uiterlijk aanpassen aan de
normen en de opvattingen van de groep, waartoe hij zich aangetrokken voelt en
tot een overdreven conformist worden. Dit bevredigt tegelijkertijd zijn behoefte
om zich afhankelijk te stellen door een blindelings aanvaarden van de groepsnormen en zijn behoefte om zich boven anderen te plaatsen, omdat hij als lid
van de „goede" groep boven de „slechte" buitenstaander staat. De anderen zijn
„slecht", omdat zij anders zijn, d.w.z. de normen en conventies van de „goede"
groep niet aannemen.
Aan de andere kant veroorzaakt een zodanige overdreven onderwerping aan
anderen een zekere irritatie. Deze leidt tot onbewuste, ongeformuleerde, gevoelsmatige reacties als: „Hij onderwerpt zich niet aan de normen van de samenleving (= mijn milieu) . Misschien is hij als persoon rijker en sterker dan
ik. In dat geval zou ik hem moeten benijden. Maar dat kan ik niet toegeven;
waar blijft dan mijn eigenwaarde ? Maar als hij sterker is, en vreemd, en niet
onderworpen aan de „goede" normen van de „goede" groep, dan is hij gevaarlijk". Een dergelijke wirwar van gevoelens dwingt tot het zoeken naar een oplossing. Meestal wordt een schijnoplossing gevonden. De „slechte buitenstaander" wordt aangewezen als de bron van moeilijkheden en wordt veroordeeld.
Voor de antisemieten vervullen de Joden de functie van de „slechte buitenstaander".
Toch is deze opsomming van bepaalde psychologische factoren onbevredigend. Wij hebben getracht aan te tonen, dat sommige mensen behoefte hebben
aan buitenstaanders, die zij kunnen verwerpen, maar het werd helemaal niet
duidelijk gemaakt, waarom de Joden deze functie toegewezen krijgen. In de
bovenstaande uiteenzetting werden de Joden als een „deus ex machina" ten
tonele gevoerd.
Hier moet worden opgemerkt, dat het niet altijd de Joden hoeven te zijn, die
de functie van de verwerpelijke buitenstaanders moeten vervullen. Wie de ogen
open heeft, weet dat er talrijke groepen zijn die in de samenleving deze functie
krijgen: de arbeiders, de „rijke lui", de Zuiderlingen, de Protestanten, de Katholieken, de „moderne jeugd'> , enz. Wanneer iemand behoefte heeft aan verwerpelijke buitenstaanders, zal hij één of meer van de bovenstaande, of misschien ook een andere groep vinden, die voor hem deze functie zal vervullen.
) .

7

) op. cit., ibid.
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Zijn keuze hangt af van de vraag, op welke plaats in de samenleving hij zichzelf graag ziet. Is voor hem het behoren tot de „betere stand" zeer belangrijk,
dan zal hij vooral op de arbeiders mikken. Hij kan ook individuele personen tot
doelwit van zijn agressie kiezen. Wij zouden kunnen zeggen, dat de richting
van de agressie tot op zekere hoogte bepaald wordt door de sociale tegenstellingen, die wij in een bepaalde samenleving aantreffen.
Toch blijft het antisemitisme een opmerkelijk feit. De geschiedenis leert ons
dat sommige sociale tegenstellingen van langere duur zijn dan andere, maar
over het algemeen verdwijnen zij op een gegeven ogenblik. Bovendien laten de
geschiedenis en de sociologie zien, dat verschillende tegenstellingen in verschillende samenlevingen een rol spelen, ofschoon er wel sprake is van een zekere
parallelliteit. Het opmerkelijke van het antisemitisme is, dat het al sinds zoveel
eeuwen bestaat en dat het te vinden is in alle samenlevingen, waarin Joden en
niet-Joden naast elkaar leven. Wel is het waar, dat de intensiteit en de verspreiding daarvan van tijd tot tijd en van plaats tot plaats variëren, maar de grondtoon van de negatieve waardering van de Joden, veelal in een verborgen vorm,
blijft. Op dit onderwerp komen wij nog even terug.
Blijkbaar zijn de Joden om de één of andere reden bijzonder geschikt om
aangewezen te worden als de „slechte buitenstaander". Eén reden ligt al min of
meer besloten in de uitdrukking „slechte buitenstaander". In vele gevallen zijn
de Joden inderdaad buitenstaanders in de maatschappij waarin zij leven. Zij
onderscheiden zich van de hen omringende niet-Joodse bevolking door godsdienst, afkomst, taal, gewoonten, levensstijl, e.d., of minstens door sommige
van deze factoren. Bovendien vormen zij soms niet altijd ook een aparte
groep, als men de sociale contacten in acht neemt: zij hebben veel contacten
onder elkaar en weinig met niet-joden. Voor een deel ligt dit aan henzelf,
overigens om een zeer begrijpelijke reden: willen zij blijven voortbestaan als
Joden, dan moeten zij een eenheid vormen. Veel vaker ligt dit aan de nietJoodse omgeving. Deze distanciëert zich vaak van de Joden en zondert hen af.
De wettelijk voorgeschreven ghetto's liggen nog niet zo ver achter ons. In sommige Duitse steden werden zij pas in de tweede helft van de XIXe eeuw opge-

heven. In de Nazitijd kwamen zij weer terug. Ook de wettelijke beperkingen
ten aanzien van beroepsuitoefening, evenals de ghetto's vaak uit de Middeleeuwen afkomstig, bleven zeer lang voortbestaan. De meeste ervan werden pas in
de vorige eeuw opgeheven, met sommige uitschieters, die eerder verdwenen, en
andere, die nog het begin van dezeeeuw hebben bereikt. De beroepsmogelijkheden van de Joden omvatten niet veel méér dan handel, geldwezen, soms ambacht en sommige andere beroepen. Het is dus de buitenwereld, die de Joden
in een bepaalde hoek dreef, hen zowel geografisch als sociaal-economisch isoleerde en hun positie als buitenstaander accentueerde en bestendigde.
Tengevolge van de beperkingen, waarover boven sprake was en nog verschillende andere, die wij hier buiten beschouwing moeten laten, vormden de Joden
een duidelijk aanwijsbare, aparte groep binnen de samenleving. Met het opheffen van de beperkingen is de situatie gaan veranderen, maar in een langzamer
tempo, dan sommigen zouden wensen. Sociale structuren hebben een bepaalde
mate van traagheid, zodat veranderingen zich over het algemeen slechts geleidelijk kunnen voltrekken. De Joden bleven in veel gevallen buitenstaanders, ook
toen er geen wetten en voorschriften meer waren, die hen daartoe dwongen.
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Tot zover over de positie van de Joden als buitenstaanders. Maar waarom moeten zij „slechte buitenstaanders" zijn?
Wij zullen hier de moedwillige, doelgerichte antisemitische propaganda buiten beschouwing laten, omdat het duidelijk is, dat deze invloed zal uitoefenen
op iemand, die krachtens zijn psychische opbouw naar een „slechte, verachtelijke" buitenstaander zoekt.
Boven hebben wij reeds gesproken over de negatieve waardering van de
Joden, die veelal in een verborgen vorm voortleeft in een bepaalde samenleving.
Wij willen hier iets nader ingaan op dit punt, omdat dit ons een idee kan geven, hoe de cultuur van een bepaalde samenleving bepaalde elementen kan bevatten, die het antisemitisme kunnen voeden, zonder dat men zich daarvan
bewust is.
Onder de cultuur willen we hier verstaan het gehele geestelijke bezit van een
samenleving, dat tot uiting komt in de levensstijl van de samenleving, het gedrag van de leden ervan, hun spreken, enz. Daartoe behoren de ideeën, die de
samenleving heeft voortgebracht of van anderen heeft overgenomen met de
daaraan gehechte waarderingen. In dit verband dient vooral nadruk te worden
gelegd op de waarderingen. Er zijn objecten, die in een bepaalde samenleving
worden ervaren als goed, wenselijk, waardevol, aangenaam, nastrevenswaard,
mooi, enz.; m.a.w. zij hebben in de gegeven cultuur een positieve waarde. Andere objecten (mensen, dingen, ideeën, situaties enz.) worden gezien als lelijk,
verwerpelijk, slecht, verachtelijk, onaangenaam: deze objecten worden negatief
gewaardeerd. Er zijn natuurlijk ook objecten, die in dit opzicht neutraal zijn;
ook een ambivalente houding ten opzichte van bepaalde objecten, dat wil zeggen positief en negatief tegelijk, is mogelijk. Deze waarderingen zijn in een
bepaalde cultuur met het object zelf gegeven, zij zijn ,,vanzelfsprekend'
. De
waardering van een object hangt als het ware in de lucht. Zij wordt ingeademd
door de leden van de samenleving. Het is vaak moeilijk deze impliciete waarderingen van een object te ontdekken, juist omdat zij zo ,,vanzelfsprekend" zijn.
Laten wij nu enkele Nederlandse uitdrukkingen bekijken, waarin het woord
„Jood" gebruikt wordt 8
) :

Dit is nou een echte Jodenstreek.

Op deze manier wordt het een Jodenzaak.
Dit is geen loon; dit is een Jodenfooi.
Twee Joden weten, wat een bril kost.
Het lijkt hier wel een Jodenkerk.
Iets met Jodenlijm vastplakken.
Nu is hij aan de Joden overgeleverd.
Dat kan nog geen Jood uithouden.
Geen Jood kan eruit wijs worden.
Ik zou bij zo een Jood niet willen kopen.
Hij heeft een joodje.
Wij zouden deze lijst langer kunnen maken, maar dit is al voldoende, om het
punt, waarover hier sprake is, te illustreren. Ook in andere talen zouden we
dergelijke lijsten kunnen maken, soms uitgebreider en pregnanter dan deze.
8 ) De meeste ervan komen voor in: van Dale's Nieuw woordenboek der Nederlandse taal, bew. door Dr. C. Kruyskamp en Dr. F. De Tollenaere, 7e dr., 's-Gra-

venhage, 1950.
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Wat zeggen ons deze uitdrukkingen ? Wanneer we ze stuk voor stuk bekijken
en ons daarbij voor de geest halen, in welke situaties zij gebruikt worden, dan
wordt het ons duidelijk, dat in deze uitdrukkingen een bepaald beeld van de
Jood vervat ligt met een daaraan gehechte waardering, die we niet bepaald
positief kunnennoemen.
Naast deze uitdrukkingen zijn er tal van andere, minder gestandaardiseerde
meningen, zegswijzen, e.d. Er bestaat een specifiek soort Jodenmoppen. De
antisemitische meningen, waarover in het begin van dit artikel sprake was, worden misschien door weinigen uitdrukkelijk aangehangen, maar onder velen genieten zij minstens enige bekendheid. Er bestaat het idee van het uitverkoren
volk en de messiaanse verwachtingen. Het zou een grote overdrijving zijn, wanneer men wilde beweren, dat iedereen, die -dergelijke uitdrukkingen gebruikt of
Jodenmopjes vertelt, een antisemiet is. Dit is beslist niet het geval. Wel is het
zo, dat men daardoor onbewust en ongewild ertoe bijdraagt, dat dit beeld
van de Jood in de gegeven cultuur blijft gehandhaafd en dat het voortleeft. Om
de boven gebezigde beeldspraak nog eens te gebruiken: deze voorstelling met de
daarin vervatte negatieve waardering hangt in de lucht en wordt door iedereen
aanvaard.
Niet iedereen reageert daarop op dezelfde manier. Er zijn mensen die inzien
of aanvoelen, dat een zodanig beeld van de Jood en de daarbij behorende waardering, ongegrond is en die het daarom afwijzen. Zij kunnen het ook afwijzen,
omdat zij menen dat een dergelijke karakterisering van de gehele groep niet
voor alle individuele daartoe behorende personen kan gelden en zelfs ook niet
voor de meesten ervan. Anderen nemen deze denkbeelden aan en geven ze weer
door, maar doen er verder niets mee. Zij verzetten zich daartegen niet en zij
worden niet antisemitisch.
Maar laten we ons nu iemand voor de geest halen, die om psychologische
redenen behoefte heeft aan de „slechte buitenstaander". Zijn angst doet hem
zoeken naar de bron van het gevaar. Zijn verward zelfbeeld en zijn twijfels
omtrent zijn eigenwaarde leiden hem tot een overdreven conformisme binnen
zijn „in-group" en creëren bij hem de behoefte zich te meten aan een ver-

achtelijke buitenstaander. De persoon die behoefte heeft aan „slechte buitenstaanders", hoeft niet naar hen te zoeken. In de hem omringende cultuur, in de
lucht die hij inademt, hangt het negatieve of ambivalente beeld van de Jood.
Het is meestal vaag en vaak inconsequent, maar misschien juist daarom is het
des te meer bruikbaar. Men kan het dan zelf perfectioneren en er die inhoud
aan geven waaraan men behoefte heeft.
Kort na de Tweede Wereldoorlog werd in Amerika een onderzoek naar de
antisemitische houding bij de gedemobiliseerden ingesteld 9 ) . Het vraaggesprek was zodanig samengesteld, dat er eerst uitvoerig gepraat werd over de
ervaringen in het leger en over de oorlogservaringen, over het leven van de
ondervraagde, zijn toekomstperspectieven, e.d. Pas later werden minderheden,
waaronder de Joden, ter sprake gebracht.
Onder de ondervraagden bevonden zich enkelen, (4% van het totaal), die
meteen in het begin van het gesprek blijk gaven van een diepe afkeer van de
Joden, voordat de ondervraagster dit onderwerp ter sprake bracht. Verdere 27%
9 ) B. Bettelheim en M. Janowitz, Dynamics of prejudice. — New York,
Harper,
1950.
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gaven ook blijk van uitgesproken antisemitische gevoelens; zij deden dit pas,
nadat de ondervraagster zelf het onderwerp „Joden" ter sprake gebracht had.
Andere 28% hielden er verschillende antisemitische opvattingen op na, zij spraken verschillende antisemitische oordelen uit, maar dit had blijkbaar geen invloed op hun houding ten opzichte van de Joden; zij waren geen voorstander
van discriminatie tegenover de joden. Tenslotte waren 41 % van de ondervraagden geheel vrij van antisemitische opvattingen en gevoelens.
Deze percentages hebben op zich geen waarde. In een andere bevolkingsgroep
zouden zij waarschijnlijk anders uitvallen, sommige misschien hoger, andere
lager. Wij hebben dit onderzoek aangehaald, om daarmee te illustreren, dat er
in een gewone, normale bevolking verschillende gradaties van antisemitisme
bestaan, ook wanneer er geen antisemitische acties georganiseerd worden en
wanneer er niets van dit verborgen antisemitisme naar buiten blijkt.
Het is denkbaar, dat in bepaalde omstandigheden iemand tot de conclusie
komt, dat hij één of ander belang kan realiseren door op grote schaal tegen de
Joden op te treden. Hij zet een antisemitische actie op touw. Het is ook mogelijk, dat iemand uit het betrekkelijk geringe aantal intense antisemieten (de
4% in het boven aangehaalde voorbeeld) spontaan naar de leiding over een
aantal volgelingen grijpt. Dit zijn de potentiële leiders van een eventuele antisemitische beweging. Potentiële volgelingen zijn er ook. Dat zijn de mensen die
toch al met antisemitische gevoelens rondlopen en graag een antisemitische leider zullen accepteren. Tenslotte is er nog een reservoir aan mensen, die ofschoon niet antisemitisch prooi kunnen worden van doelgerichte antisemitische propaganda, omdat zij verschillende antisemitische denkbeelden er op na
houden; worden zij zelf niet antisemitisch, dan zullen zij zich toch tegen de
antisemieten niet verzetten, omdat zij zullen menen: „Daar zit toch wel iets in".
Wij willen nu nog eens de vraag stellen, waar wij van uitgegaan zijn: Is een
puber, die 's nachts het opschrift juden raus !" ergens op een muur kladt, hetzelfde als een moordenaar ? Deze vraag hebben we negatief beantwoord. Wij
blijven ze ook negatief beantwoorden, maar dan met de opmerking, dat wij nergens een scherpe lijn tussen die twee zullen kunnen trekken. Wij weten niet,

waartoe deze puber in staat kan zijn, wanneer hij omstandigheden aantreft, die
voor het antisemitisme gunstig zijn.

LITERAIRE KRONIEK

Paul Lebeau
De tragiek van het intellectualisme
FR. VAN VLIERDEN

„Het grote werk is af: „Tussen Logos en Bios".
De blauwe Bloem, p. 245.

E drievoudige bekroning van Lebeau's jongste roman Xanthippe
pe n.l. met
de „Prijs der Kempische Schrijvers", de „Prijs der Provincie Antwerpen"
en de „Prijs van de Scriptores Catholici" heeft de al te vluchtige actualiteit
gelukkig weer attent gemaakt op een auteur die nogal eenzaam door het leven
van de Zuidnederlandse letteren gaat. Deze ruime erkenning valt daarenboven
samen met Lebeau's schrijversjubileum, indien men er ten minste rekening mee
wil houden, dat de romancier in 1935 zijn eersteling schreef die in 1940 zou
verschijnen : Het Experiment. In deze 2 5 j aren van literaire werkzaamheid heeft
Paul Lebeau zeven romans gepubliceerd en enkele novellen, hetgeen erop zou
kunnen wijzen, dat hij slechts met veel schroom zijn werken aan de openbaarheid prijsgeeft. In dit verband werd door de kritiek herhaaldelijk gewezen op
de moeizaamheid waarmee de auteur arbeidt, en deze laatste geeft daar zelf wel
een verklaring van: „Ik streef naar een literatuur die ook aan de behoeften van
de geest voldoet .... Mij interesseert de mens in zijn worsteling met de levensproblemen, de mens op zoek naar de waarheid" (interview in De Linie).
Om deze tendens en ook om andere redenen is hij eigenlijk een zuivere
incarnatie van een hele schrijversgeneratie. Alle auteurs die tussen de jaren 1936
en 1939 debuteerden, onderscheiden zich van de grote generatie van 1930 door
twee dingen: een uitzonderlijke belangstelling voor een romantische jeugdbele-

D

ving en anderzijds een worsteling om de grote vraagstukken waarin hun kunst
uitmondde op de vooravond van de wereldcatastrofe. De cultus van een gehy
pertrofieerd jeugdig zelfbewustzijn en een persoonlijk begaan zijn met actuele
problemen brachten bij deze auteurs een opvallende spanning aan het licht tussen gereserveerdheid en engagement, waarvan men de paradoxale mengeling op
een bijzonder duidelijke wijze weervindt in het oeuvre van de „geboren piekeraar", zoals Lebeau zichzelf heeft genoemd. Ongetwijfeld werd Lebeau in zijn
intellectualistische aanleg ook gesteund door de academische vorming die hij
genoten heeft. Hij behoort tot de generatie die de strijd voor de vernederlandsing van het universitair onderwijs in Vlaanderen heeft meegemaakt en die als
eerste ook de vruchten hiervan mocht plukken. De strijd van de Vlaamse studenten om het verwerven van dit elementairste recht maakt overigens het onderwerp uit van Lebeau's tweede roman, De Zondebok, en ook later legt hij nog
een opvallende aandacht aan de dag voor Vlaamse vraagstukken.
Toch gaat zijn belangstelling veel verder dan nationale motieven, daar de
jonge intellectueel zich volledig geworpen heeft in de geestelijke problemen die
zijn tijd beroerden. Hij promoveerde overigens met een proefschrift over het
dillettantisme als levenshouding in de spiegel der Europese literatuur, en ook
-
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hiervan dragen zijn eerste werken de duidelijke sporen. Zo zijn de meeste romans van Lebeau ook een tijdsdocument. Het Experiment (1940) en De Zondebok (1947) waren zelfs bedoeld als tijdskritiek; de eerste velde een oordeel
over het vitalisme, de tweede was een aanklacht tegen de toestanden in een
franskiljons onderwijs. Johanna-Maria (1950) en De blauwe Bloem (1951)
waren eens te meer een kritiek op het vigerend vitalisme, al wreekt zich in dit
tweede werk ook een exclusief intellectualisme. De kleine Karamazov (1957)
en Het Sieg f riedmotie f (1954) schetsen een beeld van de vooroorlog, de oorlog
en de naoorlog. Alleen Mijn Vriend Max (1940), De laatste Roos (1956) en
Xanthippe
pe (1959) staan los van de eigentijdse vraagstukken.
Hoe belangrijk deze werken echter ook zijn als tijdsdocument, men zou de
auteur onrecht doen, indien men zijn oeuvre tot dit aspect wilde beperken. Want
al streeft hij ongetwijfeld zeer bewust zulk een documentatie en zulk een tijdskritiek na, achter deze objectieve inhoud grijpt een o.i. veel belangrijker subjectieve worsteling plaats, waarvan het scherp geobserveerd en bekritiseerd tijdsbeeld slechts een epifenomeen is. In de grond gaat het in dit werk immers om
veel meer. De grote zegen van een scherp en ontwikkeld intellect blijkt immers
even ambivalent te zijn als de doos van Pandora. Er komt voor de auteur de
ervaring bij „dat bewustheid lijden is, onbewustheid genot, onverantwoordelijkheid onschuld" (De Zondebok, p. 141) . Het intellectueel bestaan is een zware
last en een bron van veel lijden. Deze ervaring behoort wel tot de kern van
Lebeau's beleven. Het centrum van zijn intellectualistische problematiek is precies de problematiek van dit intellectualisme zelf, en van hieruit ontdekt men
geredelijk de eenheid en de samenhang van heel zijn werk.
Aanvankelijk had dit intellectualisme de allures van een bewust programma.
Daarover zei Lebeau in een interview: „Zo heb ik in Het Experiment een illustratie willen geven van het verraad der klerken, niet in de betekenis van J. Benda, maar als een parafrase op de karakteristieke wending van de denkende avantgarde in deze eeuw, die het zoeken naar waarheid als taak van de intellectueel
opgaf voor een intensief beleven aller levenservaringen zonder meer" (De Linie,
1950). Nog uitdrukkelijker zegt hij over zijn volgende diptiek: „In Johanna-

Maria stel ik een vrouw voor die de zin van het leven niet zoekt in de kwaliteit
der eigen beleving maar in het altruïsme. En dit tegenover twee vitalisten: haar
vader, die een meer algemeen verspreide vorm van levenszucht belichaamt; haar
zoon die de bewuste zoeker naar het geestelijk avontuur zal moeten symboliseren" (ib.). Hij noemt beide werken overigens: „een opzettelijke probleemstelling" (ib.) .
Naast en verder dan deze programmatische opzettelijkheid reikt echter het feit
dat zijn intellectualisme als bijna natuurnoodzakelij k compendium een even uitdrukkelijk antivitalisme huldigt: de auteur verwerpt het intensief beleven dat ten
koste van de waarheid zou bereikt worden en hij streeft naar een sereen inzicht
als hoogste goed. Ongetwijfeld heeft deze antivitalistische tendens historische
motieven: Lebeau debuteerde op een ogenblik dat het vitalisme, in eigen land
zoals elders, zijn laatste triomfen vierde en zijn Experiment verscheen precies op
het moment waarop het vitalisme ten onder ging in de catastrofe van de tweede
wereldoorlog. In de poëzie werd dit op tragische wijze geïllustreerd door het
laatste werk en het levenslot van Marsman, du Perron e. a. evenals in het werk
van onze Vormendichters. Ook in het proza was dit het geval: het vitalisme
vierde zijn hoogste triomf met Houtekiet (1939) van G. Walschap, maar deze
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roman bracht ook op paradoxale wijze de doorbraak van de vergeestelijking in
Walschaps creatief werk. De tijdgebondenheid van Lebeau's antivitalisme spreekt
overigens duidelijk uit zijn definitie van de roman, die vooral geïnspireerd is
door zijn reactie op zijn onmiddellijke voorgangers, waarbij ook Walschap, weliswaar niet expliciet, betrokken wordt: „Voor mij is de roman niet louter een
verhaal. Een „story" en personages volstaan niet. Er moet ook geestelijke spankracht in steken. Ik kan wellicht even goed genieten van de Pillecijns muzikale
atmosfeerschepping als van Elsschots gepolijste zakelijkheid „des burgerlijken
levens" maar uiteindelijk laten beiden me onbevredigd. Mij interesseert de mens
in zijn worsteling met de levensproblemen, de mens op zoek naar de waarheid"
(De Linie) . Met zijn eigen probleemroman kwam Lebeau dus juist op zijn tijd,
want niet alleen Walschap, doch ook de Pillecijn beleefde in 1939 zijn omkeer,
toen hij met zijn Soldaat Johan (1939) het estheticisme de rug toekeerde om
een nationale problematiek in zijn werk te introduceren.
Bij Lebeau is de inzet van de strijd, zoals gezegd, zijn intellectualisme zelf.
Men stoot daarop in al zijn werken, maar het zuiverst heeft de auteur het geformuleerd in zijn meest serene novelle, De laatste Roos: „Zal ik dan voor eeuwig
gedoemd blijven, in dit leven slechts de toeschouwer te zijn van mijn indrukken,
maar nooit gedreven worden door de heftigheid van mijn gevoelens" (p. 49).
Eigenaardig is hierbij inmiddels wel, dat hij hier schijnt te klagen, in de persoon
van zijn vijfenveertigjarig ik-personage, over de gevolgen van zijn aanvankelijk
programma, dat immers op onderzoek en inzicht was gericht, en tegen de heftigheid van de ervaring ! Deze tegenstelling wijst echter wel op een evolutie, die
verder duidelijker moge belicht worden. De meest eigen ervaring van de auteur
in het verloop van zijn oeuvre lijkt immers te zijn, dat hij vanuit zijn intellectuele instelling, als behept met zijn wil te doorschouwen en toe te schouwen,
nooit de beleving van het volle leven zelf kon bereiken. Er is bij al zijn personages een onmacht aanwezig om tot het leven in te gaan en het te aanvaarden,
waardoor zij uiteindelijk onbevredigd blijven. Dit nu is wel een duidelijk en
onmiddellijk gevolg van de antivitalistische strekking die zijn intellectualisme
van in den beginne heeft gekenmerkt. Iets dergelijks, maar dan in nog belangrijker mate, kon men reeds aanstippen in het schrijverschap van die andere
intellectualist Simon Vestdijk.
Doch Vestdijk ontsnapt aan de tragiek van deze situatie door ze in een verhoogd bewustzijnsmoment met ironische zelfspot te analyseren, terwijl Lebeau er
eigenlijk veel meer onder lijdt, omdat hij wellicht ook meer in de mogelijkheden
van zijn geamputeerd intellectueel bestaan heeft geloofd. Zijn eerste hoof dpersonage, Walter Bieleman, heeft zijn bestaan reeds zeer systematisch willen compartimenteren tussen het leven van de geest en dat van de drift. Dit laatste gold
dan als een toegeven om het eerste in een zo ruim mogelijke mate te vrijwaren,
maar verkreeg eigenlijk geen authentische waarde. Frans Delacroix, de zoeker
naar „de blauwe bloem" een mytische voorstelling van de kennisdrang
schrijft in de gelijknamige roman een grote studie onder de titel „Tussen Logos
en Bios". Alles wat tot het domein van het spontane, biologische, intuïtieve,
geslachtelijke behoort wordt afgewezen in naam van een fundamenteel en absoluut intellectualisme. In De laatste Roos nog zegt de hoofdpersoon een professor die nog niet gehuwd is, en een late esthetische bekoring doormaakt —:
„Zo heb ik ook in mijn leven de bloemen steeds gemeden om wille van mijn
geestelijke rust, omdat zij in mij verschijnselen teweeg brachten, die ik niet
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logisch kon verklaren. Ik heb altijd bewust willen leven, beschouwend, met
andere woorden nooit volkomen in het nu. Die dat wel deden noemde ik barbaren" (p. 63) . Het is wellicht goed in dit verband eraan te herinneren dat de
vitalist in Lebeau's Experiment Herman Vandale (!) heette. Belangrijker is
echter, dat bijna alle hoofdpersonages van Lebeau gebukt gaan onder de tweespalt in hun wezen, al wordt die dan ook niet meer zo systematisch doorgevoerd
als in Het Experiment.
Deze weerzin tegen het intuïtieve en het biologisch-sexuele die Lebeau's personages kenmerkt heeft begrijpelijkerwijze fatale gevolgen voor hun verhouding
tot de vrouw. Er is eigenlijk geen enkel gelukkig echtpaar in heel zijn oeuvre te
vinden, en zijn mannelijke figuren kennen slechts minachting of vrees voor de
vrouw: het biologisch intuïtief domein waartoe zij behoort stoot hen af. Reeds
in Mijn Vriend Max heet het: „Ein freies Leben, ein Leben ohne Frauen" . De
disharmonie tussen de vrouw en de man is precies de emanatie van een op de
spits gedreven tegenstelling tussen de mannelijke Logos en de vrouwelijke Bios,
en de misogynie, die men de auteur nogal geredelijk heeft toegeschreven, kan
slechts in het raam van deze tegenstelling begrepen worden. De grond van dat
alles is wel de eenzijdige en exclusief intellectuele instelling van Lebeau's mannenfiguren. Niet alleen werd daardoor hun eigen levensvatbaarheid in de kern
aangetast, maar de vrouw wordt op haar beurt, als fataal gefrustreerde, het
slachtoffer van die verschrompeling. In De Zondebok schreef de ik-persoon
reeds: „Toen gaf ik het op. Ieder van ons begroef zich in zijn eigen leven en
wij verwijderdenons steeds meer van elkaar. Maar ik was niet gelukkig en zij
schijnbaar wel. Ik had behoefte aan iemand, bij wie ik ook geestelijk kon aanleunen. Ik hield van de eenzaamheid in de natuur, maar miste iemand, hetzij
man of vrouw, in wie ik de dromen en ideeën die zich in de eenzaamheid in
mij opstapelden, kon uitstorten. Zij had dat niet nodig" (p. 141) . Men kan in
die uitlating de situatie trachten weer te vinden van de talloze intellectuelen,
die, gezien de achterstand van het vrouwelijk onderwijs in Vlaanderen, eigenlijk
beneden hun (intellectuele) stand moesten huwen. Dat zulk een huwelijk anderzijds sociaal en financieel zeer geslaagd kon schijnen, moge blijken uit dezelfde
roman. Doch met deze maatschappelijke beschouwingen gaat men, vrezen we,
rakelings langs het echte vraagstuk heen, dat eigenlijk ontstaat uit het intellectualisme van al de mannelijke personages uit Lebeau's verhalen. Man en vrouw
behoren daardoor tot een andere planeet: „Zij kan zich niet overgeven aan een
abstract ideaal, niet leven voor een idee. Alleen maar voor een man van vlees en
bloed, en steeds op een verdoken of uitgestalde sexuele basis" (De blauwe
Bloem, p. 205) .

Men begrijpt daarom dat Lebeau wel een roman over Xanthippe schreef,
doch een liefde tussen Abelard en Heloïse behoort voor hem tot de onmogelijkheden. In De laatste Roos (p. 46) is er wel sprake van zulk een volkomen liefde, waarin de vrouw verlangt naar een volmaakt geestelijke en fysische eenheid
met de man, maar dat is dan „slechts" de platonische mythe van Heroos. Wat
wél verrast in Xanthippe is, dat Lebeau in deze roman het woord verleent aan
Xanthippe alleen. Dat feit en het pleidooi dat ze daardoor mag houden, moet
wel de doodsteek geven aan Lebeau's vermeende misogynie. Want in deze roman, meer dan elders, wordt het duidelijk dat de reden van de wanverhouding
tussen man en vrouw in het intellectualisme van de man gelegen is. Xanthippe
is een hoogbegaafde vrouw, die gedroomd heeft van een volledige liefde voor
53
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een man, maar hierin volkomen bedrogen werd door de werkelijkheid. Zij is
het slachtoffer van de intellectuele demon die Socrates bezeten heeft. Hun huwelijk, déze man en déze vrouw zijn de paradigmata waarin Lebeau's eigen problematiek haar definitieve en klassieke gestalte heeft gekregen. De intellectualistische bezetenheid van deze grote figuur heeft, in de roman van Lebeau, ten
grondslag gelegen aan het levenslange misverstand en aan de mislukking van
het huwelijk tussen hem en een vrouw, die alle onhebbelijkheden en ontgoochelingen mocht wijten aan een volkomen gewettigd frustratiegevoel. Ook in talrijke andere romans van Lebeau zijn de vrouwen het slachtoffer van mislukte
betrekkingen met verintellectualiseerde mannenfiguren, maar Xanthippe
pe is daarop achteraf een veel duidelijker licht komen werpen.
Ook Socrates verheldert achteraf belangrijke facetten uit het oeuvre van Lebeau. Zo bv. de dikwijls dweperige vriendschappen waarin jonge mensen een
alibi zochten voor hun weerzin voor de vrouw. In De Zondebok (vorig citaat)
zoekt de jongeman iemand, hetzij man of vrouw, om zijn opgehoopte ideeën
uit te storten. De twee motieven, huwelijk en vriendschap, vechten in Lebeau's
oeuvre voortdurend om de voorrang, en ze staan eigenlijk ook tegenover elkaar:
in de vriendschap wordt de overeenstemming van de geest niet bereikt op een
biologisch-sexuele grond, en is er dus ookniet door in gevaar gebracht: de betrekking kan er louter geest in blijven. Slechts in Xanthippe
pe zal een minder
gunstig licht vallen op de vriendschappen van Socrates, maar daar kon de vrouw
eindelijk haar rechten weer opeisen. Tot dan toe heeft de vriendschap echter een
zeer belangrijke rol gespeeld, zodat hele romans daarop gebouwd werden: in
Het Experiment is er Walter Bieleman's mefistofelische vriend Herman Vandale. In De Zondebok speelt Robert Brassein de rol van de grote vriend, in De
kleine Karamazov en in Het Sieg f riedmotie f is de vriendschap het centrale gegeven, doch ook in De blauwe Bloem en elders speelt ze een belangrijke -rol. In
die dwepende vriendschap zit steeds een element van bewondering die nu eens
verheffend dan weer neerhalend zal werken. De vriendschap zal juist absoluut
zijn, omdat ze het centrale verschijnsel wordt van een idealistische jeugd, wat
een ander leidmotief is in het oeuvre van Paul Lebeau. Maar de sentimentele
,

dweperij gaat meestal vergezeld van een bewust strijdend, intellectueel veroverend dynamisme. In de vriendschap blijft de geestelijke beleving immers veel
zuiverder geest dan in de door intuïtie en sexe vertroebelde liefde tot de vrouw.
Het laat geen twijfel dat de auteur tot voor zijn jongste werk Xanthippe
pe een
duidelijke voorkeur aan de dag legde voor de vriendschap.
Toch houdt deze vriendschap evenmin stand als de liefde, ze loopt ook steeds
op een fiasco uit. Maar hier komt de mislukking niet van binnen in, ze dringt
zich op van buiten uit, en bijna steeds door toedoen van de vrouw. De liefde is
meestal de spelbreker in de vriendschappen die Lebeau beschrijft. Deze laatste
stranden telkens op de liefde die beide vrienden koesteren voor dezelfde vrouw:
de rol van Jenny in Het Experiment vinden we terug in De Zondebok, in De
kleine Karamazov, in Het Sieg f riedmotie f . Slechts in Xanthippe
pe worden de
rollen omgekeerd en zal de vriendschap een gelijksoortige rol spelen tegenover
de liefde: het huwelijk tussen Xanthippe en Socrates leidt er schipbreuk door
de schuld van Socrates' nooit aflatende intellectuele vriendschappen. Eénmaal
triomfeert de vriendschap over de tegenstellingen die de vrouw tussen twee
vrienden oproept, n.1. in De kleine Karamazov, waarin de bedrogen vriend door
het offer van zijn leven het echtelijk geluk bij de andere herstelt. Het hoeft
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voorts wel niet meer beklemtoond te worden, dat de voorrang van de vriendschap op de liefde in het werk van Lebeau op de eerste plaats het logische ge
volg is van zijn intellectualistische instelling, die zich spontaan afkeerde van
alles wat tot de ondoorzichtige orde van het biologische behoort. In de vriendschap zowel als in de liefde wordt dit laatste een element van storing en wanorde.
De talrijke mislukkingen die daardoor én in de liefde én in de vriendschap
worden teweeggebracht, zijn de duidelijkste illustratie, dat Lebeau lijdt onder de
onvolkomenheid van de levende werkelijkheid. Eigenlijk is hij daarom helemaal
geen advocaat van het intellectualisme, men mag zelfs zeggen dat zijn personages daar allemaal het slachtoffer van zijn. Zij voelen a.h.w. aan, dat het bewaren van hun geestelijke integriteit ze precies machteloos maakt tegenover het
leven zelf, dat hun rakelings voorbijgaat. De wijze ik-persoon uit De laatste
Roos eigenlijk het werkje der volledige bewustwording en bevrijding van
Lebeau's intellectualisme heeft op een bepaald ogenblik in zijn jeugd duidelijk de ervaring gehad der verlammende bewustheid: „Ik herinner me zeer goed
dat plots uittreden uit mezelf, zodat ik mezelf zag zitten met haar hand in de
mijne en me hoogst belachelijk vond. Dat was een eigenaardige sensatie, in
zekere zin beslissend voor mijn verder leven, nu weet ik, voor mijn hele leven"
(p. 56) . Terzelfder tijd object en subject te zijn van de eigen ervaringen is een
pijnlijk voorrecht dat hij overigens deelt met de Anton Wachter uit De laatste
Kans: ook hij treedt helemaal buiten zichzelf en wordt „object van zijn aandacht" (p. 57).
Bij Anton Wachter leidde dit inzicht tot een werkelijk „entmythologisieren"
van alle als superieur voorgesteld menselijke verhoudingen. Doch zoals we reeds
eerder hebben aangestipt, is Lebeau veel romantischer van aanleg en beleving,
en hij heeft herhaaldelijk pogen te ontsnappen aan de onvolkomenheid der realiteit door zijn ideale voorstellingen van vriendschap en liefde tot een mythe te
verheffen. De blauwe Bloem als heroïsch-mystische voorstelling van de drang
naar de zuivere kennis is hiervan wel het meest typische voorbeeld. Het Siegf riedmotie f is de incarnatie van een dweperige bloedsbroederschap, en in De
laatste Roos breekt eens te meer op dit punt een duidelijk bewustzijn door:
„Zeker, nu zie ik dat er bij haar, net als bij mij, een begin van zij het een
met spot gemaskerde mythevorming is geweest. Zij vond in hem de David
van Michel Angelo zoals ik in haar de Venus van Sandro Filipepi" (p. 56) .
Evenmin als bij Vestdijk slaagt hier echter de mythe: Frans Delacroix in De
blauwe Bloem komt tot het inzicht, dat zijn eenvoudige moeder veel intenser en
waarachtiger had geleefd dan hij zelf. Hij kondigt overigens al de „overbodigen" uit Het Sieg f riedmotie f aan door zijn ervaring: „ik kan gemist worden"
(p. 194). In dit recenter werk bevrijdt de pijnlijke werkelijkheid de hoofdfiguren ook van hun jeugdmythe, en de wijze man uit De laatste Roos maskeert zijn
mythevorming met spot. Xanthippe
pe is dan ook geen mythe meer, het is bijna
een antimythe, een rehabilitatie gericht tegen de mythe van de feeks. Zij is een
paradigma in de klassieke zin van het woord: een typisch voorbeeld zonder
meer, hetgeen aan de overzijde van de mythe staat.
Niet alleen de personages, ook de auteur ervaart op scherpe wijze de spanning tussen zijn intellectualistische instelling en zijn romantische beleving, en
hierin komt hij ons veel gevoeliger voor dan de cerebrale Vestdijk, die deze
spanning in een superieur spel van de geest wegmoffelt. In het oeuvre van
,
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Lebeau ziet men .een man die er maar niet toe komt te kiezen tussen twee mogelijke betrekkingen tot het leven. Enerzijds is er de verstandsmens, die gaarne
de rol van toeschouwer zou blijven spelen, anderzijds de gevoelsmens die gaarne
zou pleiten en betogen. Hij debuteerde met een koel Experiment, waarin hij
inderdaad bijna wetenschappelijk experimenteerde. De blauwe Bloem is het
relaas van een trots „geestelijk avontuur" (p. 215) . In deze werken, evenals in
Johanna-Maria, De kleine Karamazov, Het Sieg f riedmotie f vindt men telkens
het watermerk weer van de antithese die wijst op een intellectueel afwegen en
confronteren. De auteur staat overwegend objectief tegenover zijn stof, en
neemt er ironisch afstand van, hetgeen een houding is van de geest. Doch in
deze betrekking is reeds een opmerkelijke evolutie waar te nemen: het cynisme
dat men nogal geredelijk aan Het Experiment heeft toegeschreven, en waarvan
men ook nog sporen terugvindt in Mijn Vriend Max, is reeds mildere ironie
geworden in De blauwe Bloem. In De kleine Karamazov en in Het Sieg f rledmotief wordt de antithese gecompliceerd: ze slaat in haar crisismoment om in
haar tegendeel: de goede wordt slecht en de slechte wordt goed. Deze chiastische structuur van beide werken is daarom méér dan zo maar een meer ingewikkelde vorm; ze brengt het bewijs dat er een verdieping en terzelfdertijdd een uitpuring heeft plaatsgegrepen, daar deze ommekeer het volstrekte van de antithese
relativeert. De ironie van de auteur wordt hier ondervangen door de ironie van
het levenslot zelf, en dit brengt een ware ontspanning teweeg.
Deze evolutie in de meer objectieve romans van Lebeau wordt mede verklaard
door de aanwezigheid van een andere groep werken, waarin de auteur zich
blijkbaar veel persoonlijker inzet. Hier ontsnapt hij aan zijn investigaties en
experimenten, en we geloven dat dit de redding heeft gebracht voor de intellectualist. Elk spectatoriaal ironiseren leidt tenslotte tot een gevoel van onmacht,
daar dit gevoel er in zekere zin ook reeds de verborgen oorzaak van was, en
daarop kan geen groot oeuvre gebouwd worden zonder gevaar van eentonigheid
en herhaling. Men denke slechts aan Elsschot, Gijsen, misschien ook Brulez. Er
is wellicht slechts één uitkomst voor dat levensgevoel en dat is, evenals de diepere ironie van het leven, in het tegendeel om te slaan: de toeschouwer engageert zich, houdt een pleidooi. De binaire structuur van de antithetische werken
wordt door de inwendige eenheid van het pleidooi vervangen. De Zondebok is
een zelfbiecht en een pleidooi pro domo waarvoor de auteur een gemakkelijk
alibi vindt in het zgn. gevonden dagboek. Een tweede maal wordt de binaire
structuur nu van Het Sieg f riedmotie f overwonnen in Xanthippe, dat eens
te meer een pleidooi pro domo is. De auteur heeft hier geen alibi meer nodig:
het is immers een vrouw die aan het woord is, en zijn meest persoonlijk vraagstuk projecteert de auteur hier in de antieke wereld. Ook dit is een voordeel van
het klassieke paradigma. Het feit dat de auteur de vrouw hier aan het woord
laat is overigens betekenisvol genoeg: hij stapt over de barrière die man en
vrouw gescheiden hield heen, en bekijkt zijn eeuwig vraagstuk nu vanuit het
standpunt van de vrouw. Ook dit is een volledige ommekeer in het oeuvre van
Lebeau en wijst, evenals reeds de chiastische structuur in zijn voorgaande werken, op evenwicht en harmonie, zo niet bij de personages, dan toch bij hun
auteur.
Hierdoor wordt tegelijkertijd de fabel van Lebeau's misogynie weggevaagd
en krijgt men een zuiverder inzicht in de diepste tragische kern van alle huwelijken in Lebeau's oeuvre: deze ligt in het exclusief intellectualisme van zijn
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mannenfiguren. Lebeau heeft ook wel andere bronnen van misverstand tussen
man en vrouw aangegeven: een domme preutse opvoeding (De Zondebok), een
duidelijke moederbinding (De blauwe Bloem) enz. Doch dit zijn slechts randverschijnselen. In laatste instantie lijden zijn meeste mannelijke figuren onder
de amputatie die hun exclusief intellectualisme tot gevolg had: ze voelden zich
niet tot een harmonisch samenleven met de door intuïtie en sexe bepaalde vrouw
in staat. Doch ook de talrijke vrouwen in het oeuvre werden van die eenzijdigheid bij de man de droevige slachtoffers. Zo zegt de vroegere geliefde aan de
ik-figuur in De laatste Roos: „Hersenen ben je, en anders niets ...." . En verder: „Want je hebt ook het spontane, het hart in je gedood en dat zal zich later
nog wel eens wreken. Nooit zal jij een vrouw kunnen hebben, want wat samenhoort heb jij gescheiden: het lichaam en de geest" (p. 62) .
Het hierboven geschetst onderscheid tussen de scherpzinnige ironische romans
enerzijds en de pleidooien anderzijds verklaart ook mede de polariteit die men
in de stijl van Lebeau kan onderkennen. Uit de ironie is slechts één uitkomst
behalve een verhevigd sarcasme, dat men ook bij Lebeau hier en daar ontmoet en dat is eens te meer, om te slaan in zijn tegendeel: het pathos. De
pathetische allures van De Zondebok en van Xanthippe steken schril af tegen
het ironiseren van b.v. Het Experiment, Min Vriend Max en de humor van De
laatste Roos. De ironie was precies aangepast aan de verhouding tot de werkelijkheid die de auteur geen voldoening kon schenken. De ironie redde de aanvankelijke werken wel van de agressiviteit ener onverholen aanklacht tegen
allerhande misstanden waarvan zijn jeugd het slachtoffer was geweest. Maar de
zelfverdediging van wie ook -- legt het onmachtig ironiseren af voor de
pathetische gloed van het betoog. Wat het betoog van de investigatie en van de
beschouwing onderscheidt is het persoonlijk engagement en het gevoel. Wel
behoort uiteindelijk zelfs het betoog en de self def ence nog tot de orde van het
verstand en van de geest. Daarom kon juist de pathetiek de redding zijn voor
de intellectualist Lebeau, daar het gevoel het verstand hierin niet vervangt, het
alleen slechts begeleidt en er bezieling aan schenkt.
De spanningen in het huwelijk en de jeugdige vriendschap, Lebeau's
hoofdmotieven worden verklaard door zijn intellectualisme dat, mede door
zijn anti-vitalistische strekking, de biologische en intuïtieve bronnen in de menselijke betrekkingen uitdroogde. Door voor zijn ironie een uitkomst te zoeken in
het pathos bleef Lebeau uiteindelijk trouw aan zijn intellectuele instelling, maar
overwon hij toch in zekere zin de tragiek van het intellectualisme. Intellectualisme verlost de mens niet van de complexiteit van geestelijk en intuïtief vermogen, maar accentueert door de splitsing de desintegratie in de mens. Hij treedt
buiten zichzelf, en zichzelf beschouwend verbreekt hij reeds het contact met het
leven zelf: „En plots trad ik uit het nu en beleefde mezelf historisch" (De
laatste Roos, p. 57). De gespletenheid van het intellectualisme situeerde Lebeau
begrijpelijkerwijze steeds bij de man, maar de vrouw stelde zich daardoor fataal
gefrustreerd, zodat ze dikwijls ook moreel daaraan ten onder ging. Deze
menselijke tragiek is bij Lebeau het rechtstreeks resultaat van een gespletenheid
tussen de geest en het hart, die op haar beurt slechts een emanatie is geweest
van zijn antivitalistisch intellectualisme. Van Walter Bieleman uit Het Ex periment tot en met Xanthippe heeft Lebeau de tragiek van het intellectualisme
beleefd en, in een belangrijke mate, ook overwonnen. En daarin berust uiteindelijk zijn onvervreemdbare oorspronkelijkheid.

ECONOMISCHE KRONIEK

De Belgische economie,
vooruitgang of expansie
L. PHLIPS

R wordt op dit ogenblik veel (wellicht teveel) gesproken over de Belgische
economie, meer bepaald over haar zwakheden en tekortkomingen. In alle
kringen worden pessimistische beschouwingen naar voren gebracht: in 19581959 waren het de specialisten van het vak die de alarmbel luidden) ; thans is
zowat iedereen ervan overtuigd dat België achteruitgaat en weldra „het zieke
lid van Europa" zal zijn.
De tijd toen wij er fier op gingen in het meest welgestelde land van Europa
te leven ligt nochtans niet ver in het verleden. Tengevolge van de kolencrisis, het
verlies van Kongo, de „Eenheidswet" en de stakingen van december 1960 is er
echter een algemene malaise ontstaan, die door de verkiezingspropaganda van
sommige partijen in maart nog werd verscherpt. In zulk een defaitistisch klimaat is het goed even tot bezinning te komen en te trachten een nuchtere diagnose op -te stellen, en daarvoor is het wellicht nuttig, kennis te nemen van twee
recente wetenschappelijke stellingnamen: het Vijfjarenprogramma
jarenprogramma voor Economische Expansie van het Programmatiebureau, dat onlangs in brochurevorm is
verspreid 2 ), en een spreekbeurt gehouden door Professor L. H. Dupriez van de
Leuvense Universiteit voor de leden van de Société Royale d'Economie Politique,
in . maart jl. Wat hierin naar voren werd gebracht, is het overwegen waard en
kan ons helpen onze opvattingen te nuanceren.

E

-

-

-

Economische vooruitgang en economische expansie
In de eerste plaats stelt zich de vraag, welke de objectieven zijn die door de
economische politiek nagestreefd : moeten worden. Zeer algemeen kan men stellen dat - het er • om gaat de ,,voorspoed van het land" te verzekeren. Maar wat
betekent dit in concreto ?- In de brochure van het programmatiebureau lezen wij:
„De voorspoed van het land en de materiële welvaart van zijn bewoners zijn
afhankelijk van de economische expansie. Inderdaad_ betekent economische groei
of expansie dat jaarlijks en gemiddeld meer goederen en diensten ter beschikking kunnen gesteld worden van ieder onzer landgenoten. Om de expansie te
meten kan men beroep doen op diverse kengetallen. Meest sprekend is dit van
het bruto nationaal produkt (B.N.P.), dat het bedrag raamt van het geheel der
goederen en diensten,door de nationale economie verworven over . de periode
van één j aar (....) . Het -bruto nationaal produkt is nauw gebonden aan een
ander belangrijk • kengetal, dat eveneens gebruikt wordt om de evolutie van de
globale welvaart -te meten, nl. het nationaal inkomen. Wanneer men inderdaad
-

-

1) Zie de auteurs waarnaar wordt verwezen in een van onze vorige artikelen,
Eyskens' economische politiek in Streven, december 1959, pp. 236.243.

2) Dit programma is aan het Parlement voorgelegd op 29 december 1960 en is
thans als brochure uitgegeven onder de titel Economisch Expansieprogramma 1961.

1965.
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,van _het B.N.P. het bedrag van de netto indirecte belastingen en van de econoniische afschrijvingen aftrekt, bekomt men het - cijfer van het nationaal inkomen,
maatstaf van het geheel van de goederen en diensten die netto door een volkshuishouding bekomen worden tijdens het beschouwde jaar". Volgens deze opvatting moet België streven naar de grootst mogelijke expansie (of groei), ten
einde zijn leidende positie in de Euromarkt te handhaven. Indien de naburige
landen . een hogere expansievoet zouden hebben dan wij, dan zouden zij ons
weldra ,;inhalen', j a zelfs „voorbij streven''.
Zo simplistisch geformuleerd, kan deze opvatting moëilïjk onze goedkeuring
wegdragen. Het gaat niet op, zegt Prof. Dupriez, de economische politiek te
beschouwen als een wedren met de tijd : zulk een wedren heeft slechts zin op
het: zuiver politieke vlak, in de mate waarin de regeringen er - naar streven de
macht van de staat te vestigen en te verstevigen.. De Verenigde Staten van Amerika -kunnen wedijveren met Sovjet-Rusland om hun leidende positie te handhaven dank zij een versnelde comparatieve groei. Doch de economist - stelt zich
een ander doel, n.l. de „economische vooruitgang" " (le progrés économique) .
Het verschil tussen „vooruitgang" en „expansie" is niet alleen een ' kwestie
van terminologie. De vooruitgang veronderstelt een beter gebruik der beschikbare middelen om te komen tot een grotere voldoening der menselijke behoeften. - Het gaat in laatste instantie om de mens, met zijn talrijke (subjectieve)
behoeften. De vooruitgang is dus een kwalitatief begrip. Hij mag dus niet eenvoudigweg gelijkgesteld worden met een vermeerdering der geproduceerde goederen en diensten (al is deze laatste dikwijls een goede kwantitatieve benadering van de vooruitgang) . De expansie is in werkelijkheid een mogelijk gevolg
van de vooruitgang: gemeten aan de hand van globale cijfers zoals het B.N.P.
of het nationaal inkomen is zij een uitdrukking van de middelen die werden
aangewend om tot een grotere vooruitgang te komen. „Vooruitgang" en „expansie'' staan dus op een verschillend plan ) .
De economische vooruitgang vertoont een dubbel aspect: enerzijds moeten de
beschikbare middelen beter gebruikt worden dank zij de uitschakeling van verouderde technieken deze vorm van vooruitgang is in werkelijkheid een ,,scheppende ' vernietiging" —; anderzijds moeten nieuwe produktiemethoden aangewend worden. Deze tweede vorm van vooruitgang veronderstelt de aanwezigheid van dynamische ondernemers die in staat zijn durvende beslissingen te
nemen ondanks het immobilisme van hun omgeving 4 ) . Wil men een oordeel
vellen over onze vooruitgang, dan moet men dus nagaan in welke mate de Belgische • ondernemers erin geslaagd zijn voorbijgestreefde methodes door nieuwe
te vervangen en aldus de nodige vernieuwingen door te voeren.
-

,

"

België en de economische vooruitgang
Welnu, de Belgische evolutie sinds 1945 is gekenmerkt door een zeer belangrijke 'economische vooruitgang die zich vooral in periodes van laagconjunctuur
heeft doorgezet.. In tegenstelling met Duitsland en het Verenigd Koninkrijk,
waar de tewerkstelling en de produktie in dezelfde richting evolueerden, heeft
België twee perioden gekend gedurende welke de produktietechnieken zeer dui,

"

3)
4)

1951.

Zie Economic Progress, uitgegeven door L. H. Dupriez, Leuven, 1955, p. 474.
Zie A. Taymans S.j., L'Homme agent du développernent économique, Leuven,
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delijk werden verbeterd, n.l. de crisis van 1953-1954 en die van 1958-1959 6 ).
Inderdaad, in 1954 heeft onze industrie een zelfde produktiepeil gekend als in
1951, met een indexcijfer inzake tewerkstelling dat aanmerkelijk lager lag.
Zulks is ook het geval wanneer wij de cijfers voor 1959 vergelijken met die

van 1957.
Wij leggen de nadruk op het feit dat deze evolutie als zodanig een grote
vooruitgang betekent en dus ook als zeer gunstig moet geïnterpreteerd worden.
Er bestaat immers een tendens zulke produktiviteitsverbeteringen met een zekere
minachting te beoordelen, omdat zij niet leiden tot de grootst mogelijke expansie. In het licht van bovenstaande theorie daarentegen verdienen zij alle lof.
Hoe is deze bijzondere prestatie, door onze industrie geleverd, te verklaren?
Professor Dupriez antwoordt dat zij het rechtstreeks gevolg is van de welbewuste politiek welke onze regeringen hebben gevolgd sinds de tweede wereldoorlog: in plaats van de lonen artificieel laag te houden en de expansie op te
drijven ten koste van de koopkracht van de munt, zoals sommige buurlanden
hebben gedaan, hebben wij gestreefd naar een sterke munt, en hebben wij de
lonen zich vrij laten aanpassen. Daardoor werden onze ondernemers ertoe aangespoord hun bedrijven te reorganiseren en vervolgens over te gaan tot een
grondige modernisering.
Gezien de bescheiden winstmarges werden de beschikbare kapitalen aangewend voor investeringen in de bestaande ondernemingen, eerder dan voor het
oprichten van nieuwe bedrijven. België heeft aldus zijn positie gevoelig verbeterd in de traditionele sectoren, zoals de ijzerindustrie, de non-ferro metalen, de
machinebouw en vooral de textiel- en cementindustrie 0).
Deze vooruitgang heeft echter tot gevolg dat vele arbeiders ontslagen worden.
In sommige sectoren worden zij opnieuw opgenomen, in andere niet. Er kan
dus een zekere tijd verlopen vooraleer een arbeider opnieuw te werk wordt
gesteld; bovendien kan deze heropneming een volledige herscholing vragen.
Welnu, opdat dezeovergang vlot zou verlopen is het gewenst dat de vooruitgang gepaard zou gaan met een zekere expansie, omdat deze de heraanpassing
vergemakkelijkt en het aldus mogelijk maakt een opvoering van de produktiviteit te verzoenen met een bevredigende globale tewerkstelling. Welk is dan het
groeiritme geweest van de Belgische economie sedert 1945 ?
België en de economische expansie
De diagnose van het Programmatiebureau in dit verband is ongetwijfeld juist:
„De Belgische economie heeft een snelle expansie gekend tijdens de eerste jaren
die volgden op de wereldoorlog 1940-1945. In die tijd heeft men zelfs gesproken van het Belgisch mirakel, wegens het feit dat onze nationale economie zich
aanmerkelijk sneller herstelde dan die van de omliggende landen. Geleidelijk
nochtans is het Belgisch ritme gaan vertragen en is tijdens de jongste jaren
gebleven beneden dat van de partnerlanden, die er samen met ons land naar
streven de Gemeenschappelijke Markt tot stand te brengen". Dit blijkt zeer
duidelijk uit onderstaande tabel:
15 ) Zie A. Hannequart, Het technologisch verschijnsel en de vraag naar arbeid in
de Belgische fabrieksnijverheid, in Arbeidsblad, LI, 1960, no. 10, p. 1355.
6)

Zie A. Hannequart, op. cit., p. 1357~1358.
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Tabel 1, Jaarlijkse aangroei van het bruto nationaal produkt in percentages

1948 tot 1959
1953 tot 1959

België

Nederland

3,0
2,2

4,9
4,7

I

Duitsland

F rankrijk

Italië

7,3
6,6

4,2
4,0

5,8
5,5

Bron: Economisch expansieprogramma 1961-1965.

Het gevolg van deze evolutie is, volgens het Programmatiebureau, dat onze
leidende welvaartspositie in gevaar wordt gebracht. Inderdaad, in absolute cijfers
per inwoner is het nationaal produkt in Duitsland en Frankrijk zeer dicht het
onze genaderd, zoals geïllustreerd wordt door tabel 2.
Tabel 2, Evolutie van het nationaal produkt per inwoner
Bruto nationaal produkt per inwoner (in dollars tegen
prijzen 1955, volgens de werkelijke koopkracht der munt)

.

1955

1959

1.137
969
975

1.055
1.140

464
892
2.310

565
960
2.330

.

.

.

.

.

.

.

985

.

.

.

.

.

.

.

792

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

België
Frankrijk
Duitse Bondsrepubliek
Italië
Nederland
V.S.A..
.

1950

665
363
718
2.040

1.190

Bron: Economisch expansieprogramma 1961-1965.

Hoe moeten deze tabellen geïnterpreteerd worden ? Merken wij eerst en
vooral op, dat de Belgische expansievoet, alhoewel veruit de laagste van de
Euromarkt, hoger ligt dan het groeiritme van de Verenigde Staten en overeenkomt met dat van het Verenigd Koninkrijk, althans wat de industriële produktie
betreft (zie tabel 3) .
Tabel 3, Jaarlijkse aangroei van de industriële produktie in percentages
België
1901.--1913
1920.-1929
1920.--1938
1950-1960

I

Frankrijk

Duitsland

Ver.-Koninkr.l

3,2

4,3

4,6

2,2

U.S.A.
4,6

7,58

8,45

7,87

3,29

5,37

2,55
3,1

2,17
6,6

3,5

2,91

1,0

9,2

3,2

2,9

(

Bron: Centre de Recherches Economiques van het Instituut voor Economisch, Sociaal
en Politiek Onderzoek, Leuven.

Anderzijds moet worden toegegeven dat sommige partnerlanden uitzonderlijke omstandigheden hebben gekend welke zeer bevorderlijk waren voor de
economische groei. Zo is de Duitse expansievoet gedeeltelijk te verklaren door
de buitengewone bevolkingsaangroei, die steeds nieuwe werkkrachten ter beschikking stelde. In Nederland heeft de hoge nataliteit geleid tot een natuurlijke
vermeerdering der beschikbare arbeidskrachten. In Frankrijk werd de expansievoet opgedreven ten koste van de stabiliteit van de munt. België daarentegen
heeft geen inflatiepolitiek willen voeren en heeft terzelf dertij d slechts een
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kleine bevolkingsaanwas (gepaard gaande met een stagnatie van de industriële
bevolking) geboekt. In die omstandigheden kón het gewoonweg niet anders:
het zou onredelijk zijn, aldus Professor Dupriez, voor België een zelfde groeiritme als dat van onze buren te willen vergen.
Wanneer wij tenslotte de evolutie van het B.N.P. volgen over zeer lange periodes, stellen wij vast dat ons groeiritme van 3% (voor 1948-1959) overeenstemt met de seculaire tendens, die in de 7 landen van tabel 4 waar te nemen is.
.

Tabel 4, Jaarlijkse aangroei van het bruto nationaal produkt in percentages.
Denemarken

1870,1913
1913-1957
(a) 1871-1913

3,1
2,2

Italië

Duitsland

1,4
2,0

3,1 (a)
2,0

Nederland

Noorwegen

2,2 (b)
2,5

2,6(b)
2,8

Zweden

3,5
2,4

Ver. Koninkr.

2,3
1,6

(b) 1900.1913

Bron: A. Maddison, Economic Growth in Western Europe 1870-1957, Banca Nazionale del Lavoro, maart 1959.
Natuurlijk houdt deze vergelijking niet in dat een expansievoet van 3%
„normaal" zou zijn. Trouwens, om over een periode van een halve eeuw tot een
gemiddeld ritme van 3 % te komen, is het nodig dat de groei gedurende de
voorspoedige j aren sneller zal zijn, vooral dan wanneer er zich oorlogen voordoen. Nochtans blijft een blik in het verleden interessant, al was het maar omdat hij aantoont dat ons groeiritme niet onder de seculaire tendens ligt.
;

De te volgen politiek
In het economisch expansieprogramma 1961-1965 lezen wij het volgende:
„De regering, bewust van de noodzakelijkheid het groeitempo van de Belgische
economie te versnellen, heeft de beslissing genomen daartoe een vij f j arenprogramma voor de Belgische economie op te stellen en er de realisatie krachtdadig
van na te streven. Concreet worden de drie volgende objectieven gesteld die
onderling nauw met elkaar verstrengeld zijn: a. Het groeiritme van het bruto
nationaal produkt brengen op ten minste 4% per jaar, en dit in reële termen,
d.i. onafhankelijk van mogelijke prijsbewegingen; b. De volledige tewerkstelling
verzekeren door te voorzien in 20.000 bijkomende nieuwe betrekkingen per jaar;
c. De Belgische economie te heroriënteren in de richting van sectoren die een
stevige economische expansie kennen".
Drievoudige doelstelling, waaromtrent de volgende bemerkingen kunnen
geformuleerd worden. Het groeiritme van 4% 's jaa rs ligt ongetwijfeld hoog,
wanneer wij de seculaire ritmen van tabel 4 overschouwen. Wij staan dus voor
een gedurfd programma, des te meer daar de meeste voorspellingen betreffende
het groeiritme (tot 1965) van Frankrijk, Duitsland en Nederland een gevoelige
vermindering t.o.v. de periode 1948-1959 voorzien. Men kan zich dan ook
afvragen of het raadzaam is zo hoog te mikken. In dit verband is - de volgende
uitspraak van Prof. Dupriez zeer treffend: „Les rythmes de croissance que connaissent encore nos voisins sont partiellement dus â des raisons autres que le
progrès séculaire et ces raisons sont sur le point de s'évanouir. Il est donc psychologiquement dangereux de les prendre comme exemple et de se donner pour
-

-
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objectif de les égaler. Une telle attitude - ne peut qu'aboutir à une ' apparente
f rustration".
Hier stelt zich -de -principiële vraag, of België noodzakelijkerwijze een leidende - welvaartspositie in de Euromarkt moet behouden. Is het niet zo dat onze
welvaart als een aantrekkingskracht heeft gewerkt t.o.v. onze buren-? Is het dan
ook niet verheugend te zien dat in de Euromarkt meer en meer eenzelfde levenspeil wordt bereikt door de verschillende partners ? Is de recente revaluatie van
de Duitse Mark en de Nederlandse Gulden niet de uitdrukking van het streven
van deze landen om hun bevolking t.o.v. de andere Europese landen een vergelij kbare koopkracht te verschaffen?
De tweede doelstelling van het expansieprogramma staat in verband met de
beschikbare arbeidskrachten. Een grotere expansie wordt onder meer nagestreefd
teneinde de arbeiders die ontslagen worden ten gevolge van de economische
vooruitgang nieuwe werkgelegenheden te verschaffen. Het blijkt echter dat de
thans beschikbare werkbekwame werklozen veel minder talrijk zijn dan de off iciële werkloosheidsstatistieken doen veronderstellen 'i) . Indien dit zo is, dan
moet uitgezien worden naar een middel om meer arbeidskrachten naar de industrie over te brengen. Gezien de grote prestaties door onze landbouw geleverd
gedurende de laatste tien jaar is het weinig waarschijnlijk dat van die kant nog
een-. noemenswaardig aantal arbeiders vrij zou komen. Er zal dus een beroep
gedaan moeten worden op de werkkrachten die eventueel vrij zullen komen in
de kolenindustrie en in de dienstensector. Als deze toevoer onvoldoende zou
blijken, dan zouden ook vreemde werkkrachten kunnen tewerkgesteld worden.
Maar hier rijst een sociaal probleem: is het gewenst, in het noord-westelijk deel
van Europa, dat reeds zeer dicht bevolkt is, de bevolkingsdichtheid nog verder
op te drijven ? Is het, op het Europese vlak, niet verkieslijker tot een meer evenwichtige bevolkingsspreiding te komen?
De derde doelstelling van het expansieprogramma streeft naar een heroriëntering naar nieuwe, meer expansieve bedrijfssectoren. Het lijdt geen twijfel dat
de Belgische industrie in de jongste jaren op dit punt te kort is geschoten en dat
een poging in die richting moet gedaan worden. Hoe kan de economische politiek deze oriëntering bevorderen ? Een nauwere samenwerking tussen de bedrijfskringen en de overheid is zeker een krachtig middel om, dank zij een betere informatie en onderling overleg, tot beter verantwoorde beslissingen te
komen. Het uitwerken van sectoriële programma's, opgesteld met de medewerking van gequalificeerde vertegenwoordigers van de onderscheiden bedrijfstakken, kan tot gunstige resultaten leiden.
Het bevorderen van nieuwe investeringen, door het toekennen van speciale
voordelen, is een ander middel. Het is echter gebleken hoe onvolmaakt en ook
hoe weinig doeltreffend deze maatregel is : enerzijds. benadeelt hij de investeringen die niet tot de oprichting van nieuwe bedrijven leiden, wat in het licht van
een theorie van de economische vooruitgang moeilijk te rechtvaardigen is; anderzij ds worden de ter beschikking gestelde voordelen in de praktijk dikwijls
aangewend voor rationalisatiedoeleinden, of voor de oprichting van bedrijven
wier leefbaarheid niet steeds gewaarborgd is. Alles tesamen zijn in deze om-

7 ) De veelvuldig voorkomende weigering van herscholing wijst op een slechte
werkloosheidsreglementering. Zolang deze reglementering (en meer bepaald de controle) niet gewijzigd wordt, zullen onze werkloosheidscijfers niet aanzienlijk verminderen, zelfs indien onze expansie wordt opgedreven.
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standigheden de voorwaarden voor een geordende ontwikkeling niet verwezenlijkt.
Het lijkt dan ook verkieslijker algemene maatregelen te treffen, die voor al
de ondernemingen betere expansiemaatregelen waarborgen. Meer bepaald is een
sanering van de kapitaalmarkt zeer dringend vereist. Inderdaad, de Staat neemt
een steeds grotere plaats in op deze markt: sinds 1958 is het relatief aandeel
van het overheidskrediet in het globale spaarvolume zeer snel gestegen. In 1960
vertegenwoordigden de openbare uitgiften van de overheidssector 80% van de
totale uitgiften. Deze druk, door de Staat uitgeoefend, is overdreven en maakt
de toegang tot de markt zeer moeilijk voor de private investeerder, met al de
nadelige gevolgen van dien wat de expansiemogelijkheden betreft. Een ommekeer is des te meer noodzakelijk daar de door de Staat opgenomen kapitalen
grotendeels voor niet-produktieve doeleinden worden gebruikt, tengevolge van
de alarmerende toestand van de overheidsfinanciën. Normaal gesproken zou een
verhoging van de overheidsschuld tot meer overheidsinvesteringen moeten leiden. In werkelijkheid hebben wij juist de omgekeerde evolutie beleefd. Dat het
deficit van de Sociale Zekerheid en van de Spoorwegen hieraan niet vreemd is,
is voor iedereen duidelijk.
Tenslotte moet nogmaals gewezen worden op het immobilisme van sommige
(zowel private als publieke) instanties, die de zekerheid op korte termijn v66r
alles wensen te vrijwaren, zonder in te zien dat hun houding op lange termijn
tot onzekerheid moet leiden.

GODSDIENSTIGE
KRONIEK

Reflecties rond het
heengaan van Dr. Fisher
DR. W. PETERS S.J.

ISTEREN, de laatste dag van de meimaand, heeft Dr. Fisher Canterbury
verlaten. Hij is nu vier en zeventig: geen leeftijd in een wereld die Winston Churchill, Adenauer, Pius XII, de tegenwoordige Paus, op een heel wat
hogere leeftijd even zware als verantwoordelijke taken zag en ziet vervullen. De
aartsbisschop heeft zelf verklaard dat hij gezond is, „in full vigour and strength" .
De vraag naar de eigenlijke reden van zijn heengaan is bij gevolg onontkoombaar. Het motief dat de aartsbisschop in zijn toespraak tot de synode van Canterbury in januari naar voren heeft gebracht luidt, dat in tegenstelling met zijn
gezondheid die nog niets geleden heeft, en met zijn wijsheid die toegenomen is,
zijn geduld is afgenomen. Erg overtuigend lijkt ons deze motivering niet.
Merkwaardig is ook dat over het geheel genomen de Anglikaanse Kerk zijn
heengaan niet betreurt. In reacties die enkele maanden geleden van alle kanten
in de pers verschenen, viel waardering te beluisteren voor het goede werk door
de aartsbisschop verricht, maar ook iets van waardering voor het besluit om nu
maar heen te gaan. We menen te moeten zeggen dat een vrij duidelijke suggestie
dat het tijd was om af te treden, het vorig jaar gegeven werd in het voorwoord
van Crockford's Clerical Dictionary, enigszins te vergelijken met de Nederlandse
Pius-Almanak. Het voorwoord bij deze jaarlijkse publikatie is steeds anoniem,
steeds gezaghebbend en als regel shockerend om welke reden dan ook. Dat deze
uitgave, die een niet-officiële publikatie is van de Staatskerk, plotseling de kwestie ter sprake bracht van de opvolging van Dr. Fisher, terwijldeze nog geen
enkele aanwijzing had gegeven van heen te willen gaan, deed velen vermoeden

G

dat er binnen de Staatskerk een sterke stroming van kerkleden bestond die het
welletjes begonnen te vinden, en diep overtuigd waren dat Canterbury een andere
aartsbisschop behoefde. In overigens hoffelijk gestelde taal werd wel uitzonderlijk duidelijk gemaakt dat de nieuwe aartsbisschop anders moest zijn dan Dr.
Fisher. „Laten we eerst zeggen wat de Kerk niet nodig heeft. De Kerk heeft
geen behoefte aan een kleurloze, kalme, zakelijke administrateur; .... het zou
een ramp zijn als de nieuwe aartsbisschop voor alles gezien zou worden als een
administrateur". Een dergelijke uitspraak krijgt iets wrangs wanneer men zich
herinnert dat Dr. Fisher links en rechts, in allerlei soort van superlatieven, geprezen is om zijn administratieve kwaliteiten en activiteiten; hij was achttien
jaren lang de rector van een grote school en hij heeft de Staatskerk op de wijze
van een school bestuurd: aldus een vrij algemeen oordeel over Fisher als aartsbisschop.
In ditzelfde artikel wordt ook de nieuwe aartsbisschop getekend. Zijn eerste
zorg zal moeten zijn „de innerlijke hervorming van de Kerk, opdat deze haar
taak beter zou kunnen volbrengen en deze taak is het Engelse volk te leren en
te leiden bij het aanbidden en dienen van de Almachtige". Ook in deze woorden
ligt een ongunstig oordeel opgesloten over de afgetreden aartsbisschop; hij heeft
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zich te veel bezig gehouden met de oecumenische beweging, met gesprekken en
contacten binnen de Wereldraad van Kerken alsook binnen de Anglican Communion; en al geeft men royaal toe dat hij op dit terrein grote verdiensten heeft,
het is voor velen ten koste gegaan van zijn primaire taak, namelijk het geestelijk
leven binnen de Kerk zelf. Net als in 1942, het jaar waarin de grote William
Temple aartsbisschop van Canterbury werd, heeft de Kerk vandaag behoefte
aan frisse lucht, zo lezen we in hetzelfde artikel.
Het vrij onverwachte, betrekkelijk vroege en weinig betreurde vertrek van de
aartsbisschop vindt naar onze overtuiging zijn laatste verklaring zeker niet in het
uitgeputte geduld van Dr. Fisher. Het komt ons voor dat -de ontwikkeling van
een nieuwe situatie in de Staatskerk hem er toe bracht de leiding aan een ander
over te laten. Deze situatie vindt zijn duidelijkste en meest sprekende uiting in
de nieuwe verhouding met Rome; maar we mogen de nieuwe situatie hiermede
geenszins identificeren.
Overzien wij de periode van Fisher's bestuur hij werd in 1945 aartsbisschop van Canterbury —, dan menen we te mogen zeggen dat deze van meet af
aan gekenmerkt werd door betere betrekkingen met de zgn. Vrije Kerken. We
zijn hierbij niet blind voor het vele reizen en trekken van Fisher om de banden
tussen de moederkerk die Canterbury is en haar dochterkerken, verspreid over
het voormalige Britse Imperium en zelfs daarbuiten, nauwer aan te halen. Maar
het zijn voornamelijk besprekingen met verschillende niet-anglikaanse denominaties die de bestuursperiode van Fisher kenmerken. Reeds in 1946 houdt hij te
Cambridge een enigszins berucht geworden rede, waarin niet alleen verzoening
en eenwording met de presbyterianen vurig bepleit worden, maar ook de weg
hiertoe wordt aangewezen: dat de presbyterianen op de een of andere manier er
toe besluiten ,,to take episcopacy into their system". Op de besprekingen volgden de rapporten: maar daar bleef het bij. De hereniging bleek in feite veel,
veel moeilijker dan de aartsbisschop blijkens zijn suggestie en uitspraken vermoed had. Veel verder dan „betere betrekkingen'', of een zuiverder begrip van
elkaars positie zijn de besprekingen in feite niet gekomen. Er bleek niet alleen
een kloof te zijn tussen Rome en Canterbury; de scheiding tussen Canterbury en
de Vrije Kerken is ook erg diep. Hereniging is niet alleen of voornamelijk een
kwestie van wederzijdse goodwill: theologische verschillen spelen hierin een
beslissende rol. Dit is de fase die onmiddellijk volgt, zodra men de Kerk van
Christus ziet als organische eenheid, en niet als een soort van administratieve
vereniging van uiteenlopende elementen.
Gedurende deze bestuursperiode werd de Staatskerk bijgevolg gedwongen
zich ook degelijker te bezinnen op eigen geloofsbezit. Deze bezinning dateert
natuurlijk niet vanaf het einde van de oorlog, maar de contacten met de Vrije
Kerken, alsook de beslissingen die genomen moesten worden in verband met de
erkenning van een nieuwe kerk als -die van South India, brachten een intensere
theologische bezinning ook bij niet vak-theologen teweeg. Nu was en is Dr.
Fisher geen theoloog, en hij heeft zelfs de indruk gewekt theologie te duchten
en deze als een gevaarlijk iets te vermijden. Wanneer hij zich niet zonder succes
veel moeite getroost heeft om de tegenstellingen tussen verschillende groeperingen binnen de Staatskerk zoveel mogelijk glad te strijken, geschiedde dit enerzij ds met een beroep op het verlangen naar meer inwendige eenheid en harmonie, anderzijds door zekere vaardigheid om theologische verschillen met knap
gevonden distincties uit de weg te ruimen. Voor velen waren zulke distincties
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echter vaak weinig meer dan woordenspel. Als voorbeeld moge dienen de wijze
waarop hij de vier essentiële punten waarop de Anglikaanse Kerk steunt wat
betreft haar geloofsleer, te weten de Schrift, de Geloofsbelijdenis van Nicea, de
sacramenten en door bisschoppen gewijde bedienaars, voorstelde als creative
ying tests. Verschillende malen trouwens heeft hij zijn
gifts
ts liever dan als qualifying
eigen kudde als ook de leden van Canterbury's dochterkerken gewaarschuwd
tegen „over-definition en over-precision". Omstandigheden hebben de Staatskerk echter . gedwongen om zeer beslist en zeer precies te zijn in het bepalen van
wat zij gelooft en niet gelooft. Het is niet verwonderlijk dat als opvolger van
Dr. Fisher een vak-theoloog werd aangesteld.
Behalve het intense verlangen naar hereniging der christelijke kerken, heeft
o.i. ook het verloop der besprekingen met de Vrije Kerken en een groeiend
besef van de onontbeerlijkheid van scherpe afbakening van wat het geopenbaarde woord Gods bevat, de aartsbisschop er toe gebracht naar Rome te gaan.
Achteraf bekeken heeft dit bezoek aan de Paus misschien iets van een grand
finale, een groots slotstuk alvorens de befaamde acteur definitief van het toneel
verdwijnt. Voor ons echter is het Dr. Fischer er vooral om gegaan om voor zijn
heengaan duidelijk de weg aan te geven die de Staatskerk voortaan zal moeten
volgen, een weg, zo voegen wij er aan toe, die hij zelf te laat ontdekte: iets wat
de aartsbisschop zelf ook wel zal toegeven. Want met geen mogelijkheid kunnen
we beweren dat Dr. Fisher's bestuur zich gekenmerkt heeft door fair-heid ten
opzichte van Rome. Integendeel, maar al te vaak bevatten zijn woorden duidelijke sporen van anti-paapsheid. Dit niet alleen in de beginfase van zijn bestuur,
maar eigenlijk tot betrekkelijk kort voor zijn bezoek aan Rome. Bittere beschuldigingen begon men min of meer gewoon te vinden; men kreeg herhaaldelijk de
indruk .dat hij uit de weg ging juist om de katholieken een trap te geven. Wanneer apartheid een woord wordt dat zwaar geladen is van afschuw, gebruikt de
aartsbisschop dit in connectie met Rome. Wanneer er allerwegen een verlangen
is om één te worden en zich te keren tegen het communistisch gevaar, liet hij
geen protest horen toen zijn collega uit Manchester katholieken en communisten
over één kam scheerde, en liet hij duidelijk vernemen dat wat betreft eenheid en
saamhorigheid de katholieken nog niet de eerste meest elementaire princiepen
kennen. En in een voorwoord tot een minderwaardige brochure beschuldigt hij
de katholieken van allerhande minderwaardige praktijken. Van hoffelijkheid
jegens de katholieke Kerk is heel weinig sprake geweest. Totdat hij zijn bezoek
bracht aan Rome, een daad van hoffelijkheid, zoals hij zelf zeide. In de rede
waarin hij zijn heengaan aankondigde, heeft hij nog gesproken van „enmity,
battles, bitterness" tussen Staatskerk en Rome, en hieraan toegevoegd dat er nog
wel wat tijd mee gemoeid zal zijn voordat deze geheel verdwenen zijn. Inder=
daad: we moeten echter constateren dat in het verleden de aartsbisschop weinig
of niets gedaan heeft om betere betrekkingen met Rome tot stand te brengen.
We mogen in Fisher een typische representant zien van de Staatskerk wat
betreft zijn oorspronkelijke houding ten opzichte van Rome; en het lijkt ons
geraden hiermede rekening te houden, willen we niet vervallen in een ongegrond optimisme.
De „koude oorlog" tussen de Staatskerk en de katholieke Kerk, waarover men
deze laatste maanden nog al eens heeft kunnen lezen, heeft verscheidene oorzaken. Dat Rome de echte anglikaan niet ligt, schijnt ons niet zo belangrijk toe;
wel wordt Rome vaak verweten dictatoriaal te zijn en antidemocratisch en tota-
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litair, en vaak wordt er veel ophef van gemaakt dat de Staatskerk is „a democratic Church by conviction and practice" ; we kunnen echter moeilijk de indruk
van ons afzetten dat achter zulke reacties vaak een heimwee schuil gaat naar
meer gezag in eigen kerk; velen zijn het gehaspel om tot een juiste omschrijving
te komen van „lawful authority" in de nieuwe Codex erg moe. Wij menen dat
het klimaat van een koude oorlog in de eerste plaats op rekening komt van een
duidelijke jaloezie ten opzichte van de katholieke Kerk. Deze ligt voor de hand,
zodra men zich realiseert hoe veel Rome de laatste decenniën in getal, maar
meer nog in invloed, heeft gewonnen, wanneer men denkt aan de scharen eminente bekeerlingen van de laatste honderd j aar, wanneer men links en rechts
nieuwe katholieke kerkgebouwen, hoe bescheiden soms ook, ziet verschijnen,
terwijl de Staatskerk met het probleem zit van „redundant churches", van overtollige kerken. De jaloersheid vindt, menen we, ook in niet geringe mate haar
oorsprong in de zekerheid die de katholieke Kerk kenmerkt, en een innerlijke
saamhorigheid en binding, die de Staatskerk bijna geheel vreemd zijn, zodra het
over leer, en zelfs zeden gaat. Ook menen we als bron van deze jaloezie te
moeten aangeven de over het algemeen ongunstige pers die de Staatskerk heeft,
terwijl de katholieke Kerk meer sympathie is ten deel gevallen dan vroeger
gebeurde. We beweren niet dat de Staatskerk zulke ongunstige pers-reacties
steeds verdient; maar men kan het de journalist nauwelijks kwalijk nemen wanneer hij een botsing tussen de aartsbisschop en zijn eigen clergé „nieuws" vindt,
meer nieuws dan de gehoorzaamheid. Hoe frequent zulke botsingen zijn, weet
iedereen, en de scheidende aartsbisschop, die niet steeds even tactisch in zijn
opmerkingen was en te veel het oude schoolhoofd bleef, heeft ruim zijn deel
gehad.
Bij deze jaloezie moeten we voegen een zekere angst voor de katholieke Kerk,
omdat deze op de uiterst rechtse vleugel van de Staatskerk, de Anglo-catholics,
immer een krachtige aantrekking blijft uitoefenen. Evenmin mogen we vergeten
dat de barre afzijdigheid van de katholieken waar het gaat om hereniging, om
gesprekken met andersdenkenden, om de Wereldraad van Kerken een afzijdigheid die de anglikanen wel moet treffen als een grenzeloze eigengereidheid
en onuitstaanbare zelfvoldaanheid , de leiders en veel leden van de Staatskerk
vijandig stemde ten aanzien van Rome, omdat deze afzijdigheid hun eigen
oecumenisch werken en zwoegen grotendeels onvruchtbaar maakte. De laatste
jaren voegde zich bij deze elementen van het koude-oorlog-klimaat nog een
zekere verbitterdheid dat de katholieken zonder blikken of blozen zich de
Ecclesia Anglicana wisten, die teruggaat tot de vroegste tijden van het christendom in de Britse eilanden. Herhaaldelijk bracht de Staatskerk dan met klem
naar voren dat zijj onaf gebroken teruggaat op de Kerk van Sint Aiden, van Sint
Augustinus, van Thomas a Becket; nog zeer onlangs liet de nieuw benoemde
aartsbisschop Dr. Ramsey duidelijk horen dat er nimmer sprake van kan zijn dat
de Staatskerk afstand zou doen van deze, haar ere-titel: deze uitspraak vinden
we in een artikel waarin Dr. Ramsey de nieuwe betrekkingen met Rome besprak.
Tot de sfeer van psychologische krijgsvoering hebben ook de katholieken een
vaak weinig verheffende bijdrage geleverd. Het valt niet te ontkennen dat de
katholieke Kerk in Engeland een sterke Ierse invloed heeft ondergaan, en dat
deze in niet geringe mate haar leven heeft getekend. Eeuwenlang betekende Iers
hetzelfde als door de Engelsen onderdrukt, en de sporen hiervan zijn nog geenszins verdwenen. De achterdocht en erger ten opzichte van Engeland
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strekte zich als vanzelf uit tot de officiële Staatskerk. Maar al te vaak veroorzaakte dit een gevoel van minderwaardigheid bij bepaalde groeperingen binnen
de katholieke Kerk, en op soms kinderachtige wijze probeerde men dan eigen
superioriteit te doen gelden door reclame te maken met voetballers, boksers,
toneelartisten enz., die katholiek waren. En wanneer men met zeker recht kan
constateren dat er in ' deze dagen aan katholieke zijde weinig vijandigheid en
bitterheid te vinden is, dan betekent dit allerminst dat er sympathie aanwezig is,
en een pogen om de anglikanen beter te begrijpen. Afzijdigheid en onverschilligheid kenmerken de katholieke Kerk in deze. Dit geldt vooral voor het meer
noordelijk gedeelte van Engeland; en het komt ons allesbehalve toevallig voor
dat de drie voornaamste bisdommen, te weten Liverpool, Salford (Manchester)
en Leeds in de jaren vijftig allen een nieuwe bisschop kregen, die uit het zuiden
werd gehaald: en het zijn deze drie bisschoppen, te samen met de kardinaal, die
betrokken zijn bij de voorbereidende besprekingen van het Concilie en contact
hebben met het nieuw opgerichte secretariaat van kardinaal Bea.
Wij willen op een laatste factor wijzen die het klimaat tussen Rome en Canterbury ongunstig beïnvloedt. In brede kringen treft men argwaan aan wat bereft de oprechtheid van de anglikaan. We moeten toegeven dat het voor een
buitenstaander steeds uiterst moeilijk zal blijven om waardering te koesteren
voor het lid van de Staatskerk dat de inwendige tegenspraak van zijn Kerk ziet
en deze accepteert. Het is voor katholieken buitenmate lastig en een echte opgave om te begrijpen hoe een oprechte anglikaan niet alleen veel vaagheid wat
betreft de leer, maar ook onverzoenbare tegenstellingen, rustig kan aanvaarden.
Velen menen ernstig aan zijn eerlijkheid te moeten twijfelen, en dan loert de
beschuldiging om de hoek dat de serieuze anglikaan met opzet bepaalde zaken
niet wil zien, aan struisvogelpolitiek doet of om wille van een natuurlijk goed
voor de waarheid op de vlucht gaat. In gesprekken met bekeerlingen, die de
moeilijke stap naar Rome wél namen, beluistert men soms iets van een dergelijke
beschuldiging: ze kennen vele andere ex-geloofsgenoten die overtuigd zijn dat
de ware kerk die van Rome is, maar die de beslissing niet kunnen nemen: ze
plaatsen zich dan buiten hun familie, moeten hun geestelijk dienstwerk opgeven, enz. Bekend in deze is het verhaal dat over Chesterton gaat: deze zou tien
jaar op de stoep van de kerk in Farmstreet hebben gezeten, alle voorbijgangers
naar binnen lokkend omdat daar de ware kerk was, maar zelf op de stoep blijvend ! Of deze twijfel aan de oprechtheid al dan niet gegrond is, doet o. i. weinig ter zake. Wij hebben als katholiek niet het recht te oordelen, laat staan te
veroordelen, en we doen beter begrip op te brengen hoe zwaar het verlaten van
de anglikaanse Kerk velen valt, en hoe moeilijk wij het vele oprechte anglikanen maken door ons gebrek aan sympathie en medeleven.
,

t

Tegen deze achtergrond wint het bezoek van Dr. Fisher aan de Paus in betekenis. We zullen de allerlaatsten zijn om te beweren dat de kerkstrijd in Engeland binnenkort tot het verleden zal behoren. Wel zijn we ervan overtuigd dat
er niet alleen betere betrekkingen zullen ontstaan, maar dat deze betere betrekkingen veel vruchtbaarder zullen blijken te zijn dan de tot nu toe gevoerde
besprekingen tussen Staatskerk en Vrije Kerken. Het bezoek aan Rome was op
zich spectaculair, en het kwam aan het einde van Dr. Fisher's bestuur; we zien
het zuiverder wanneer we het bescheiden plaatsen aan het begin van een nieuwe
weg: een lange weg, maar met hoopvol perspectief.
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Algiers:
einde van een tijdperk')
MR. G. HERBERICHS

E

INDELIJK is het abces dan uitgeëtterd. Voorgoed en definitief ditmaal. De
als een kaartenhuis ineengestorte muiterij der generaals in Algiers mag beschouwd worden als de slotscène in een tragedie, die gekenmerkt werd door een
reeks duistere samenzweringen van ultra-nationalisten en een deel van het Franse
leger. Niets staat thans meer in de weg aan een prompte oplossing van de Algerijnse kwestie. In april 1961 zien wij het einde van een situatie die sinds 1 november 1954E een onuitputtelijke bron van politieke troebelen en van menselijke
ellende is geweest.
De apotheose te Algiers markeert tevens het einde van een zeer bewogen
episode in de „interne" geschiedenis van Frankrijk. Want haar consequenties
strekken enorm veel verder dan de onmiddellijke toekomst van het Noordafrikaanse gebied. Ja, naar het ons voorkomt mag men wellicht zeggen, dat het
conflict, dat tijdens de afgelopen jaren de Franse opinie verdeeld heeft, slechts
nominaal betrekking had op Algerije. De wezenlijke inzet was, naar het ons
voorkomt, de toekomst van Frankrijk. Voor grote secties van de Franse opinie
was Algerije om zo te zeggen het voorwendsel om tal van oude, diepgewortelde
ideologische en politieke veten uit te vechten.
Deze ideologische gerichtheid heeft van stonde af aan de voor- en tegenstanders onderscheiden. Het ging niet om de nuchterevraag zoals de opinie in
Nederland of in Groot-Brittannië of in Scandinavië die zich zou hebben gesteld,
of het verlenen van onafhankelijkheid aan Algerije nu al dan niet het zakelijke
belang van Frankrijk was. Neen, in laatste instantie ging het erom een zekere
ideologie aan de natie als geheel op te leggen. Dat is de reden waarom de Algerijnse kwestie in Frankrijk de dimensies van een godsdienstoorlog heeft kunnen
aannemen.
Met een zinspeling op „1'Algérie f rancaise" heeft men wel eens gesproken
van „la France algérienne". De muiterij van 22 april heeft overtuigend bewezen
welk een bittere realiteit aan dit grapje ten grondslag lag. Voor de rebellerende
officieren en parachutistenregimenten en vooral : voor de occulte machten,
die zich sluw van de geborneerdheid dezer militairen wisten te bedienen was
Algerije inderdaad niet meer dan een operatiebasis om zich van het moederland
meester te maken. Er is voor ons weinig twijfel over of het succes der parachutisten zou geleid hebben tot de proclamatie van een soort van Franse S.S.-staat.
Dat dit onheil in extremis afgewend kon worden is niet alleen te danken aan de
onmiddellijke reactie van generaal de Gaulle en het met hem solidaire overgrote
1 ) Alle in dit artikel tot uiting gebrachte 'opinies zijn voor de strikt-persoonlijke
verantwoordelijkheid van de schrijver en zijn in genen dele representatief voor enigerlei organisatie of instelling.
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deel der natie, doch ook aan de politieke stompzinnigheid der aspirant-dictators.
Als een dezer militairen ook maar een greintje politiek benul gehad had, dan
zou men 6f wel nooit aan dit avontuur begonnen zijn (wijsheid op lange termijn),, óf het tot een onmiddellijk succesvol einde gebracht hebben (wijsheid
op korte termijn), i.c. door het Elysée te laten veroveren door de parachutisten.
Hoe dit zij, de muitende militairen en ultra's hebben thans zelf de doodsklok
geluid over hun duistere ondernemingen en wie weet ? over de hoofden
van hun leiders. Degene die zij ten val wilden brengen, Charles de Gaulle,
treedt uit de krachtproef naar voren met een prestige, dat op nationaal en internationaal plan ongekende proporties heeft bereikt. Hij staat voortaan te boek
als een der zeer grote leiders van onze tijd.
Door het echec van de muiterij van 22 april is een troebele politieke atmosfeer eindelijk gezuiverd. Deze troebelheid vond haar oorsprong in de onzekerheid, die nu eens sterker, dan weer zwakker in de afgelopen jaren is blijven voortbestaan ten aanzien van de uiteindelijke houding van het leger. Als
een loodzware, verlammende last drukte deze onzekerheidsfactor op de Gaulle's
politiek. Na het referendum van 8 januari jl., waarin het Franse volk met een
overweldigende meerderheid zijn goedkeuring hechtte aan een beleid, dat de
weg opende voor de onafhankelijkheid van Algerije, hebben velen gemeend,
dat het pleit beslecht was. Alom, tot in de redacties van de meest kritische Parijse bladen, koesterde men zich in de illusie, dat wel niemand het meer zou
aandurven om de zo duidelijk uitgesproken wil van de natie te trotseren. Wij
herinneren ons een artikel in Le Monde waarin betoogd werd, dat thans de tijd
rijp was om de gerechtvaardigde eisen van de Europese kolonisten in Algerije
aan een ernstig onderzoek te onderwerpen.
Maar deze euforie die, naar het schijnt, tot in de allerhoogste regionen van de
staat heerste, was vals en bedrieglijk 2 ) . Zij was gebaseerd op niet veel meer dan
het feit, dat de bovengrondse ultra-organisaties in Algerije ontbonden waren, en
dat de meest gecompromitteerde officieren naar garnizoenen in Duitsland waren
overgeplaatst of met pensioen gezonden. In geen enkel opzicht nog hadden
zulke maatregelen de werkelijke kracht van de rechtse oppositie gebroken. Het
was dwaas en absurd te geloven, dat deze heren, die hun minachting voor het
begrip „democratie" steeds van de daken verkondigd hebben, die keer op keer
gezegd en bewezen hadden dat zij bereid waren tot het uiterste te gaan, zouden
gecapituleerd hebben voor een „papieren" stembusresultaat.
Eerst door het mislukken van de groots opgezette militaire putsch van 22 april
is er een beslissende verandering gekomen in de werkelijke krachtsverhouding.
Niet, dat de ultra's plotseling al hun plannen zouden hebben laten varen; wie
,

2 ) Schr, veroorlooft zich hierbij te verwijzen naar zijn artikel „Na het referendum"
in de februari-aflevering van Te elfder ure, waarin het heersende optimisme geenszins
gedeeld werd. Het artikel ging uitvoerig in op „de ongewisheid, die over de uiteinder
lijke houding van het leger blijft voortbestaan" en het sprak over „de parachutistenregimenten, die sinds de 13e mei 1958 blijven dromen van een parade over de Champs
Elysées". Het artikel besloot: „Redelijkerwijze zou men moeten aannemen, dat de
ultra's alle lust vergaan is om zich te verzetten tegen de duidelijke wil van de natie.
Maar redelijkheid was tot dusver nimmer hun sterkste karaktertrek. De occulte macht
van de numeriek niet veel betekenende ultra's blijft de grote dreiging waarmee gene
raal de Gaulle zal hebben rekening te houden".
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deze weinig plezierige lieden maar enigszins kent zal in de naaste toekomst zeer
ernstig rekening blijven houden met de ontketening van een systematische contra-terreur in Algerije. Maar ditmaal, anders dan v66r de 22e april, zullen de
ultra's daartoe niet meer beschikken over de stilzwijgende of openlijke steun van
zekere kringen in het Franse leger. Hun ruggegraat is, eindelijk, gebroken.
Voor generaal de Gaulle is het nu met één slag overbodig geworden om nog
te volharden in die betrekkelijke clementie, die hij tot dusver tegenover bepaalde stromingen in het leger, en in het algemeen tegenover zijn rechtse oppositie,
aan de dag heeft gelegd. De uiterste sancties, die thans ongetwijfeld toegepast
zullen worden voorbeeldige straffen voor alle deelnemers aan de muiterij,
wellicht de doodstraf voor de aanvoerders, ontbinding van bepaalde regimenten
zijn in het verleden achterwege gebleven. Het zgn. „barricadenproces", waarin de leiders van de vorige opstand, nl. die van 24 januari 1960 terechtstonden,
was beslist niet gekenmerkt door die gestrengheid, die gepast zou hebben. Bij
verstek werden enkele doodvonnissen geveld, doch de verschenen hoofdbeschuldigden, misbruik makend van een beslist niet gemotiveerde tijdelijke invrij heidsstelling, zagen de kans naar Spanje te ontvluchten onder schending van hun
erewoord.
De Gaulle's linkse opponenten vonden in zulk een situatie natuurlijk gerede
aanleiding om hem van halfslachtigheid en dubbelzinnigheid te betichten. De
waarheid was evenwel, dat de Gaulle niet drastischer kón optreden. Hij was
gedwongen iedere geste te vermijden die op „provocatie" jegens het leger lijken
kon en waarvan de repercussies onberekenbaar waren.
De wijze waarop de Gaulle, stap voor stap en met grote omzichtigheid, de
ultra's onschadelijk gemaakt heeft om tenslotte zijn eigen beleid te doen triomf eren, mag beschouwd worden als een tactisch meesterstuk. Degenen, die zijn
Algerije-politiek niet konden of wilden begrijpen, hebben vaak beweerd, dat hij
in de loop der jaren met zich zelf in tegenspraak zou zijn gekomen. Niets is
minder waar. Er loopt door het gehele Algerijnse beleid van de Gaulle, van
1 juni 1958 tot vandaag toe, een rode draad van continuïteit, die van stonde af
aan waarneembaar geweest is voor ieder die hem maar zien wilde. In mei 1958
heeft hij er zich inderdaad van onthouden de ultra's te blameren, die hem aan
de macht hielpen brengen. Maar nimmer heeft hij hun oogmerken tot de zijne
verklaard. Waar de ultra's spraken van „Algérie f rancaise" lanceerde hij de
formule van „1' Algérie algérienne" ; waar zij spraken van ,,integratie" gewaagde
hij van „Francais à part entière".
Met deze laatste term, geformuleerd bij zijn eerste bezoek aan Algerije na de
13e mei 1958, gaf hij te kennen, dat de eerste en dringendste taak voor Frankrijk was om, eindelijk, de reeds in 1947 geproclameerde juridische gelijkheid
van Algerijnen en Fransen tot een realiteit te maken. Dat ook was de grondgedachte van het in de herfst van 1958 geformuleerde „Plan van Constantine".
De diepgaande economische, sociale en administratieve hervormingen, welke de
Gaulle te Constantine geschetst heeft, waren bedoeld als een eerste etappe,
waarin de Mohammedanen tot volstrekt gelijkberechtigde Franse staatsburgers
gemaakt zouden moeten worden. Over wat er na die eerste fase zou moeten
komen heeft de Gaule zich aanvankelijk nooit duidelijk uitgelaten, en terecht.
Hij beperkte zich tot dat historische woord: „Ensemble, nous verrons alors
comment faire le reste".
In de jaren 1958 en 1959 scheen de Gaulle te geloven, dat de politieke kant
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van het Algerijnse probleem veel van zijn scherpte zou verliezen, zodra de Mohammedaanse bevolking maar eenmaal de overtuiging had, dat het ernst was
met de gelijkberechtiging, niet in het laatst ook op justitieel terrein. Men zal
zich herinneren, dat de Gaulle in die tijd categorisch placht te weigeren om,
v66r het einde van de „pacificatie" en van zijn hervormingsplannen, politieke
onderhandelingen met de zgn. „Voorlopige Algerijnse Regering" aan te knopen. Tot vandaag zijn wij ervan overtuigd, dat dit een juiste visie was. Een
voltooiing van de in het Plan van Constantine voorgestelde hervormingen zou
aan het Algerije van morgen, onafhankelijk of niet, de zo noodzakelijke solide
fundamenten hebben gegeven. Als de Gaulle zich gedwongen gezien heeft om
op dit punt water in de wijn te doen, dan is dit minder, geloven wij, omdat hij
zijn denkbeelden zou herzien hebben, doch veeleer omdat tal van civiele en
militaire gezagsdragers in Algerije gedaan hebben wat zij konden om het plan
van Constantine te saboteren.
De geleidelijke „ontpolitisering" waarvan de Gaulle en waarlijk niet hij
alleen gehoopt had, dat zij zou leiden tot een oplossing volgens de normen
van de rede en het gezond verstand, leed aldus schipbreuk. In die omstandigheden bleef er nauwelijks een andere weg open dan de onafhankelijkheid van
Algerije als mogelijkheid te erkennen. Tijdens zijn laatste persconferentie is de
Gaulle zelfs zover gegaan ronduit te verklaren: „De dekolonisatie is in het
belang van Frankrijk en, bijgevolg, onze politiek".
Te Evian zullen zeer binnenkort de officiële onderhandelingen beginnen, die
het aanzijn zullen geven aan een onafhankelijke Algerijnse republiek. Daarover
is geen twijfel mogelijk. De ultra's hebben hun laatste kans vergooid op 22 april.
Zij waren te dom om te begrijpen, dat het door de Gaulle voorgestelde ,,Algerijns Algerije" feitelijk het enige verwezenlijkbare alternatief voor de algehele
onafhankelijkheid was. Tot het allerlaatste moment toe, en waarschijnlijk vandaag nog, hebben zij geloofd in de mythe van het Franse Algerije, die zij zelf
gesmeed hadden. Op 22 april 1961 hebben de muitende generaals met van ontroering trillende stem plechtig aan de Mohammedanen beloofd, dat Frankrijk
hen tot in lengte van dagen niet zou verlaten .... Men vergisse zich niet: zulke
vertogen waren oprecht gemeend en misschien, tot op zekere hoogte, goed bedoeld. Degenen, die zulke enormiteiten verkondigden, gelóóf den erin. Daarin
schuilt eigenlijk een diep-tragische noot. Vooral veel militairen hebben zich in
hun kortzichtigheid laten verblinden door het idealistische tintje, dat de hoofdschuldigen, d.w.z. de civiele ultra's, zeer geraffineerd aan de „présence f rancaise"
wisten te geven.
Maar daarmee is de grote vraag nog niet opgehelderd hoe het mogelijk geweest is, dat zulke schreeuwende leugens, die duizend en één maal per dag door
de feiten gelogenstraft werden, door een groot deel der Franse militairen (ja,
wij durven zeggen zelfs door een zeer groot deel dergenen die, in een loffelijke
zin voor loyaliteit en discipline, geweigerd hebben mee te doen aan de muiterij
of er zich zelfs tegen verzet hebben) au sérieux genomen werden. De massale
Mohammedaanse manifestaties van de afgelopen maand december hadden toch
met éclat bewezen, dat het Algerijnse onafhankelijkheidsstreven niet alleen maar
de zaak was van enkele volksmenners of terroristen, doch de diepe aspiratie van
geheel een volk. Dat desondanks de leugen bleef voortbestaan wijst op een probleem, waarmede de Franse regeerders voorlopig nog niet afgerekend zullen
hebben: het probleem nl. van de grootscheepse indoctrinatie en hersenspoeling,
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die, onder het mom van de ideologische strijd tegen het communisme, in het
Franse leger in zwang is geraakt.

***
Op het terrein van de interne Franse politieke verhoudingen zullen de consequenties van het échec der muiterij te Algiers misschien minder spectaculair zijn,
maar een des te grotere dieptewerking hebben. De 22e april 1961 zal ongetwijfeld een plaats gaan innemen in die ,reeks van data waarop „la droite'' als
wij deze niet geheel adequate term hier mogen bezigen een historische nederlaag heeft geleden: de bevrijding van 1944, toen vele niet altijd nobele „résistants" de kans schoon zagen om een groot aantal rechtse politieke tegenstanders
te liquideren; de 6e februari 1934, toen een poging van rechtse groeperingen
om de Assemblée Nationale te bestormen en, naar Mussolini's voorbeeld, een
einde te maken aan de „pourriture républicaine", in bloed gesmoord werd; de
Dreyfus-affaire van de jaren 1894 en volgende; de grote revolutie ja, waarom niet ? de grote revolutie van 1789 ... .
Want geen enkele politieke herinnering sterft ooit in het Franse bewustzijn.
Als het woord van Bergson, dat „rien ne meurt et rien ne s'oublie'' ooit van
toepassing was, dan is dat wel hier. Hier ligt de sleutel tot het mysterieuse spel
van de Franse politiek, dat voor de meeste buitenstaanders altijd een gesloten
boek blijft, doch waarvan de diepere beweegredenen en motieven gehoorzamen
aan een strenge interne logica en wetmatigheid. Maar tevens ligt hier het geheim van de tweedracht en verdeeldheid, die steeds weer de Franse natie verscheuren. Ernest Renan leert ons, dat het kenmerk ener natie is „avoir fait de
grandes choses ensemble, vouloir en faire encore". Maar Renan's eigen natie
schijnt vooral gekenmerkt door haar grote hardnekigheid om zich vooral de
veten uit het verleden te herinneren en nieuwe veten van de toekomst te verwachten. De juist genoemde grote data uit de Franse politieke geschiedenis zijn
evenzovele tekenen van tegenspraak: voor de enen symbool van victorie, voor
de anderen een voortdurende aansporing tot weerwraak.
In dit licht bezien valt het nauwelijks te betwijfelen of de verliezers van de
22e april zullen te zijner tijd, in een ander gewaad gestoken en in een nieuwe
context, pogen hun revanche te behalen. Parachutisten zullen er dan wel niet
meer zijn om als hun „aile marchante" te fungeren, want de mythe der „paras",
zoals het vleinaampje luidt, zal na de jongste gebeurtenissen wel even morsdood
blijken te zijn als die van het „Algérie francaise". Dat alleen al is, ook voor
degenen die zich overigens weinig illusies maken omtrent Frankrijk's „gauche",
een voldoende reden om zich van harte te verheugen over het échec van de 22e
april. Want een Frankrijk, waar een neo-fascisme officieel zou gaan heersen, is
geen Frankrijk meer.
Frankrijk kan thans ongetwijfeld een periode van grotere stabiliteit tegemoet
zien. Het zal die danken aan generaal de Gaulle, de enige die bij machte is gebleken om „la droite'' af te schrikken en „la gauche" in toom te houden.

Politiek
Overzicht

INTERNATIONAAL

EN parlementaire uitdrukking is „stompzinnig" nu bepaald niet, toch gebruikte generaal de Gaulle dit woord, toen hij op zaterdag 22 april een
korte radio- en televisie-rede hield naar aanleiding van de revolte, die kort
tevoren in Algerije was uitgebroken onder leiding van de Franse hoofdofficie
ren Challe, Salan, Jouhaud en Zeller. Hun doel was duidelijk; zij hebben het de
laatste jaren niet onder stoelen of banken gestoken, dat zij zeer teleurgesteld
waren over het optreden van de man, die zij in 1958 in het zadel hadden geholpen. Zij hadden verwacht, dat de Gaulle een strakke politiek in Algerije zou
voeren, zodat dit land volledig in Frankrijk geïntegreerd zou worden, maar het
bleek al vrij spoedig, dat de Gaulle een ander inzicht in de situatie had. Langzamerhand werd duidelijk, dat hij inderdaad meende, wat hij zei, toen hij aan
Algerije het volledige zelfbeschikkingsrecht beloofde; met de mogelijkheid, dat
de Algerijnen zouden kiezen voor volledige verbreking van alle banden met
Frankrijk, meende hij aanvankelijk geen rekening te hoeven houden, maar tenslotte erkende hij ook deze kans en legde zich erbij neer. Uitermate moeilijk
waren er contacten ontstaan tussen de Franse regering en de Algerijnse F.L.N.,
eerst indirect via de Tunesische president, Bourguiba, en tenslotte direct; de
laatste hadden geleid tot de afspraak, dat er op 7 april besprekingen zouden
beginnen tussen beide partijen te Evian aan het meer van Genève.
Een ietwat ongelukkige uitlating van de Franse minister voor Algerijnse
zaken, Joxe, dat hij ook met de M.N.A. van Messali Hadzj over de toekomst
van Algerije wilde spreken, leidde er toe, dat de F.L.N. meedeelde niet naar
Evian te zullen komen als de Franse regering met de M.N.A. op gelijke voet
zou onderhandelen. Men giste naar de oorzaak van deze weigering; was het
onder communistische druk ? Of kon Ferhat Abbas niet voldoende rekenen op
de steun van de radicale groepen onder zijn aanhangers ? Of greep men de gelegenheid maar aan om een uitstel te verkrijgen, daar de aangewezen leider der
delegatie, Krim Belkacem, die het vertrouwen had ook van het leger, tegen die
datum wegens een operatie niet beschikbaar was?
Intussen probeerden de Franse tegenstanders van onderhandelingen, dw.z. de
voorstanders van een volledige integratie van Algerije in Frankrijk, door terreur
de komende onderhandelingen te bemoeilijken. Een moordaanslag op de burgemeester van Evian en het leggen van plasticbommen in Parijs waren hun middelen. Vanuit Spanje protesteerden de heren Salan, Lagaillarde en Ortiz, beide
laatsten leiders van de revolte in Algiers in januari 1960, maar niemand verwachtte meer dan woorden of papier. In diepe geheimhouding hebben de generaals hun opstand weten voor te bereiden en in de nacht van 21 op 22 april
namen zij de macht in Algiers in
i handen.
Hoe zij hun doel meenden te kunnen bereiken is onbegrijpelijk. Natuurlijk
konden zij rekenen op de steun van de overgrote meerderheid der „colons'', die
uit een misschien niet ongerechtvaardigde angst voor hun eigen toekomst in een
zelfstandig Algerije ook al zou dit nog een band met Frankrijk behouden
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voorstanders zijn van integratie. Ook konden zij steun verwachten van een deel
der hogere officieren, die evenals zijzelf in Indo-China gevochten hebben en
vastbesloten zijn het internationale communisme overal te bestrijden; deze off icieren zouden vrij gemakkelijk het Franse vreemdelingenlegioen mee kunnen
krijgen. Maar dit alles zou niet voldoende zijn. Slagen konden zij alleen als zij
zich meester konden maken van de macht in Parijs. Toen het niet lukte binnen
zeer korte tijd parachutisten naar de hoofdstad over te brengen en de Gaulle
buiten spel te zetten, was hun kans al verkeken. Zij hadden nu eenmaal niet te
maken met een zwakke en verdeelde regering van de vierde republiek zoals in
1958, maar met een man, die wist wat hij wilde, wist, dat het volk achter hem
stond, en die maatregelen dorst te nemen om zijn gezag te handhaven. Generaal
de C-i ► n'te liet onmiddellijk merken, dat hij met alle middelen de opstand zou
neerslaan; de gehele bevolking werd opgeroepen tot waakzaamheid om een ev.
overval van Parijs te verhinderen; de generaals hadden kunnen en moeten weten,
dat de Fransen genoeg hadden van de hele Algerijnse oorlog en dat het enige,
dat voor hen bereikbaar was de ramp van een burgeroorlog zou zijn. Zij hadden
moeten beseffen, dat ook de 41/2 honderd duizend man Franse troepen in Algerij e, gewone dienstplichtigen, voortgekomen uit de Franse bevolking, die bij het
laatste referendum zich voor 3/4 voor de Gaulle had uitgesproken, na bekomen
te zijn van de eerste verbijstering niet hun zijde zouden kiezen maar die van de
wettige regering.
Hebben zij gerekend op buitenlandse hulp ? Volgens sommigen zou Challe,
die vorig jaar enige tijd aan het Navo-hoofdkwartier in Parijs verbonden was,
maar dit verliet omdat hij het niet eens met de opvattingen van de Gaulle t.a.v.
de Navo, van de Amerikaanse geheime Dienst zekere toezeggingen hebben gekregen, omdat men daar meende op deze manier de houding van de Gaulle
t.a.v. de Atlantische samenwerking in gunstige zin te wijzigen; de invloed van
Allen Dulles, hoofd van de Central Intelligence Agency, kan groot zijn, maar
Challe vergat dan toch, dat de tegenwoordige president. Kennedy, zich reeds in
1957 had uitgesproken voor Franse concessies aan Algerije, zoals deze nu door
de Gaulle worden gedaan. Kennedy liet dan ook in deze dagen van crisis aan de
Franse president alle nodige Amerikaanse hulp aanbieden; wij zouden overigens
graag het gezicht van de Gaulle hebben gezien bij dit aanbod.
De Franse president nam intussen zijn maatregelen; hij trok alle gezag aan
zich, maakte volledig gebruik van de steun, die hij uit bijna alle kringen der
bevolking kreeg, maar was zo verstandig niet in te gaan op verzoeken om wapens aan burger-vrijwilligers te geven, daar deze ook in handen van de communisten zouden komen en hij er niets voor voelde straks een gewapende communistische macht tegenover zich te vinden. Na vier dagen zagen blijkbaar ook de
generaals het hopeloze van hun opstand in en in de nacht van dinsdag op woensdag gaven zij het op Alleen ex-generaal Challe bereikte Parijs, maar als arrestant, de anderen zijn gevlucht.
Hiermee eindigde deze inderdaad „stompzinnige" opstand. De gevolgen zullen echter niet uitblijven; de Gaulle's prestige in Frankrijk is nog meer gestegen
en hij heeft drastische maatregelen aangekondigd om het leger te zuiveren; hij
zal er allicht niets voor voelen nog eens het risico te moeten nemen om Franse
soldaten te bevelen ev. gewapend op te treden tegen andere Franse soldaten; hij.
heeft gezien, dat hij op de vloot en de luchtmacht kanrekenen, maar ook dat er
onder de hogere militaire en burgerlijke autoriteiten een zuivering zal moeten.
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worden doorgevoerd en dit kan de positie van Frankrijk alleen maar ten goede
komen. Een ander gevolg is, dat het F.L.N. nu duidelijk kan zien aan welke
zijde de Gaulle staat en dat hij volledig in staat is het verzet van welke zijde in
Frankrijk dan ook te breken; Ferhat Abbas kan nu met meer vertrouwen in de
Gaulle naar Evian gaan en men verwacht, dat de onderhandelingen nu gemakkelijker tot een positief resultaat zullen leiden. Het was trouwens opmerkelijk,
dat tijdens de revolte het F.L.N. contact met Parijs bleef houden om de onderhandelingen op een nader te bepalen tijdstip te beginnen.
Nog een andere opstand bracht gedurende de afgelopen maand de wereld in
spanning n.l. die tegen de Cubaanse premier Fidel Castro. Op 1 januari 1959
was de laatste er na jarenlang verzet in geslaagd de toenmalige dictator Batista
te verdrijven; Castro werd gesteund door de sympathie van de grote meerderheid van de bevolking en hij kondigde talrijke maatregelen aan ter verbetering
van de sociale en de economische toestand van de natie. Hij raakte toen echter
steeds meer verzeild in communistisch vaarwater en talrijke personen, die hem
aanvankelijk gesteund hadden en zelfs hoge posten in zijn regering hadden ingenomen, keerden zich van hem af en verlieten het land. Deze ballingen organiseerden zich elders o.a. in de V.St. en richtten daar een Revolutionaire Raad
op o.l.v. Cardona, die enige tijd Castro's premier was op Cuba. Cardona kondigde op 17 april de invasie aan en beweerde, dat duizenden Cubaanse ballingen
in Cuba waren geland; zij rekenden op steun van het Cubaanse volk om Fidel
Castro te verdrijven. Deze steun bleef echter uit en de betekenis van de invasie
werd verkleind; men sprak nog maar van enkele honderden deelnemers en tenslotte liep de hele zaak op een mislukking uit.
Er zaten aan deze kwestie een paar nare kanten, daar Castro geheel en al
steunt op de S.U. en de opstandelingen kennelijk steun vonden in de V.St.
President Kennedy heeft duidelijk laten blijken aan welke kant de sympathie in
de V.St. staat; niet officieel, maar wel officieus hebben de ballingen in Miami
alle faciliteiten gekregen om hun troepen op te leiden; ook geld en wapens werden verstrekt en iedereen kan weten, dat de V.St. er wel wat voor over hebben
om deze vlak voor hun kust liggende Sovjetbasis op te ruimen, te meer daar de
communisten van hier uit proberen hun invloed in M.- en Z.-Amerika te vergroten. Kennedy stond voor een moeilijke beslissing, daar het verlenen van directe
Amerikaanse hulp aan de opstandelingen in al de O.A.S.-landen als een inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van een lid-staat zou worden beschouwd, hetgeen tegen de bepalingen van de genoemde organisatie indruiste,
waardoor in deze landen de angst voor een Amerikaans imperialisme zou worden versterkt. Castro met rust laten betekende een voortdurende bedreiging van
de veiligheid der V.St. laten voortbestaan. Op advies van de C.I.A. had eerst
Eisenhower en later ook Kennedy gekozen voor indirecte steun aan het verzet
tegen Castro, maar in tegenstelling met de adviezen van Allen Dulles weigerde
de tegenwoordige president direct ingrijpen van de Amerikaanse troepen. Hiermee was niet alleen de mislukking van de invasie verzekerd, maar ook een zware
slag toegebracht aan het prestige van de V.St. De grote massa op Cuba snapt
waarschijnlijk niet veel van de politiek van Castro, maar hoort zijn beloften en
gelooft erin; dit doen zij niet in de beloften van zijn tegenstanders, zelfs niet
als deze zeggen, dat zij Castro's ideeën van 1959 handhaven, want achter de
opstandelingen staan de V.St. De massa schaarde zich rond Fidel misschien nog
niet eens zozeer uit sympathie met hem dan wel uit angst voor het imperialisme
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van de grote buurman. Dit imperialisme zal sterker dan vroeger opgeld doen in
de communistische propaganda in Z.- en M.-Amerika, terwijl men de V.St. ook
zal verwijten, dat zij de Cubaanse volksuitspraak niet wensen te eerbiedigen,
daar de steun aan Castro gedurende deze opstand door hemzelf natuurlijk zal
worden uitgelegd als een uitspraak ten gunste van zijn gehele politiek. Het lijkt
erop, dat de V.St. zich zullen moeten neerleggen bij het feit, dat er in hun
onmiddellijke nabijheid een staat ligt, die in alles gesteund wordt door de communistische landen; ook met een beroep op de Monroe-leer zullen zij weinig
hiertegen kunnen doen, daar deze is afgekondigd n.a.v. een poging van conservatieve, absolute machten om op te treden tegen de liberale, zich op zelfbeschikking baserende krachten en de Cubaanse leiders zich tegenover iedereen nu nog
makkelijker op dit zelfbeschikkingsrecht kunnen beroepen.
Door de gebeurtenissen in Algerije en Cuba is de kwestie Laos wat op de achtergrond geraakt, maar daarom toch niet minder belangrijk. Het beste, wat de
W. mogendheden in de gegeven omstandigheden konden bereiken, was een
neutraal Laos, maar hiervoor moest men eerst komen tot een wapenstilstand.
Engeland en Rusland kwamen hierover tenslotte tot een akkoord, nadat. de S.U.
nogal lang op haar antwoord had laten wachten. Tijdens deze wachttijd probeerden de communistische Pathet-Lao-troepen nog zover mogelijk op te rukken
om in een zo gunstig mogelijke onderhandelingspositie te komen. Dit deden zij
ook na de Engels-Russische oproep om een „staakt het vuren" af te kondigen.
Hierdoor werd de situatie steeds meer kritiek; de V.St., die toch al hadden laten
blijken, dat zij de Engels-Russische overeenkomst niet waterdicht vonden, bleven
steun verlenen aan de pro-Westerse regeringstroepen, zoals Rusland en communistisch China dit deden aan de neutralistische en Pathet-Lao-troepen. Tot nu
toe is men weinig verder gekomen; wel is de commissie van Drie, bestaande uit
Canada, India en Polen reeds bijeen geweest en kwam zij in principe tot overeenstemming over haar taak, maar zolang er geen wapenstilstand is, kan er weinig gecontroleerd worden. Juist in de laatste dagen zijn de onderhandelingen
tussen de regering en de opstandelingen toch op gang gekomen.
Veel concrete gegevens over de bezoeken van Macmillan en Adenauer aan
president Kennedy zijn er niet. Duidelijk is wel, dat de laatste er niets voor voelt
om het plan van Eisenhower om de N.A.V.O. tot de vierde atoommacht te maken over te nemen; verder zouden de V.St. er bij Macmillan op hebben aangedrongen mee te werken aan een verdere politieke integratie tussen de E.E.G. en
Engeland. Er kwamen inderdaad berichten, dat Engeland weer meer toenadering
tot de E.E.G. zoekt en dat Denemarken het Engelse voorbeeld zou willen volgen. Adenauer kreeg op 12 en 13 april de verzekering, dat de V.St. garant bleven voor de vrijheid van W.-Berlijn, en dat in de N.A.V.O. waar na lang
verzet van de Gaulle tenslotte de Nederlander Stikker de opvolger van Spaak is
geworden een intensieve politieke samenwerking moest tot stand komen om
de vrede in de wereld te handhaven.
De S.U. behaalde op 12 april opnieuw een groot succes in de ruimtevaart,
toen zij er in slaagde voor het eerst een bemande aardsatelliet in een baan om
de aarde te brengen. Het slagen van de vlucht van Gagarin is ongetwijfeld een
enorme prestatie, maar de gevolgtrekking, dat Rusland hiermee bewezen heeft
het sterkste land ter wereld te zijn, is lichtelijk overdreven. Wij vrezen echter,
dat ook leidende kringen in de V.St. erg gevoelig zijn voor deze suggestie en
daarom alles op alles hebben gezet om nauwelijks een maand later ook een
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poging te doen, terwijl voordien gezegd werd, dat dit tijdstip nog minstens een
half jaar op zich zou laten wachten. Hopenlijk wordt geen mens opgeofferd aan
een prestigestrijd.
J. Oomes

BELGIË
Op 6 april gaf de Koning dhr. Theo Lefèvre, Nationaal Voorzitter van de
C.V.P., opdracht, een regering te vormen. Daags nadien reeds verklaarde de
formateur een coalitie met de B.S.P. na te streven. Beide partijen wezen elk een
groep onderhandelaars aan om tot overeenstemming te komen betreffende een
regeringsprogram. Na dagenlange moeilijke besprekingen, waarbij vooral meningsverschillen tot uiting kwamen aangaande de verhoging van de pensioenen,
de stakingsgevolgen en de versteviging van het gezag van de staat, werd een
akkoord bereikt, waarmee op 21 april én de Partijraad en het Nationaal Comité
van de C.V.P., én het Buitengewoon Congres van de B.S.P. (met 807 stemmen
tegen 150 bij 20 onthoudingen) hun instemming betuigden. Het vergde echter
nog lange onderhandelingen over de structuur van de regering en de verdeling
der portefeuilles, vooraleer dhr. Lef èvre op 25 april zijn regering kon bekend
maken. Het verloop van de crisis toonde aan dat grondige verschillen tussen de
nieuwe regeringspartijen bleven bestaan, maar dat aan beide zijden de wil aanwezig was om tot de vorming van een regering te komen die, steunende op een
brede parlementaire meerderheid, de grote politiek zou kunnen voeren waaraan
het land behoefte heeft.
Als „new look" bood de nieuwe ploeg slechts één sensationeel aspect: de
vorming van een politiek kabinet, beperkt tot 10 ministers: de heren Lefèvre
(Eerste minister, belast met de economische coördinatie en met het wetenschapsbeleid), Segers (Landsverdediging), Dequae (Financiën), Gilson (Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt) en Heger (Landbouw) allen C.V.P.; en de heren
Spaak (Vice-Eerste Minister en Buitenlandse Zaken), Vermeylen (Justitie),

Spinoy (Economische Zaken), Leburton (Sociale Voorzorg) en Merlot (Openbare Werken) allen socialist. Behalve deze kabinetsministers omvat de ploeg
nog de volgende ministers: Brasseur (Buitenlandse Handel en Technische Bijstand), L. Servais (Arbeid en Tewerkstelling), Van Elslande (adjunct voor
Nationale Opvoeding en Cultuur), Custers (Volksgezondheid), Declerck (Middenstand) en Bertrand (Verkeerswezen) allen C.V.P.; en de heren Larock
(Nationale Opvoeding en Cultuur) , Fayat (adjunct voor Buitenlandse Zaken) ,
Tielemans (adjunct voor Financiën) en Busieau (PTT) allen socialist. Dus
11 C.V.P.-ers en 9 socialisten, 11 Vlamingen en 9 Franstaligen.
Opvallend in deze regering waren: 1. het ontbreken van een minister voor
Afrikaanse Zaken; 2. de aanwezigheid van drie ministers die, hoewel volwaardig, toch de titel dragen van adjunct; 3. het feit dat het politiek kabinet geen
van de ministers voor Nationale Opvoeding en Cultuur bevat. Voegen we hieraan toe dat de linkse socialisten ontevreden waren over het opgeven van de eis
tot amnestie voor stakingsfeiten, dat de rechtse C.V.P. (vooral in Wallonië)
het gezag van de overheid onvoldoende verstevigd en de arbeidsvrijheid onvoldoende beveiligd achtte, dat tenslotte een sterke groep Vlaamse parlementariërs
de waarborgen voor de regeling van het probleem Brussel en de bescherming
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en we beschikken over alle. elemender Vlaamse cultuur ontoereikend vond
ten om de moeilijkheden te begrijpen, die de regering onmiddellijk voor en
n.a.v. de regeringsverklaring te wachten stonden.
Het Parlement was intussen op 18 april voor het eerst bijeengekomen. In de
loop van latere zittingen werden dhr. Van Acker (B.S.P.) tot voorzitter van de
Kamer en dhr. Struye (C.V.P.) tot voorzitter van de Senaat verkozen. Qua
groepsvoorzitters verschenen voornamelijk bij de C.V.P. nieuwe gezichten: dhr.
Lefèvre (Kamer) en dhr. Van Hemelrijck (Senaat).
Op 2 mei las dhr. Lef èvre de regeringsverklaring in beide Kamers voor. Deze
beklemtoonde vooral de noodzakelijkheid van een oplossing voor de VlaamsWaalse problemen, die van een versteviging van het gezag en de organisatie
van de staat, en die van een expansieve economische politiek, gesteund op een
moderne organisatie van de economische sector. Ze voorzag een nauwkeurige
timing voor de belangrijkste economische en sociale (pensioenen) maatregelen.
Deze verklaring werd tamelijk koel onthaald. Inderdaad was er een bevoegdheidstwist tussen de ministers Larock en Van Elslande gerezen, had minister
Larock met het oog op 1 mei een aantal stakingssancties opgeheven, had minister Vermeylen massale vrijlatingen van wegens stakingsfeiten veroordeelden
toegelaten en bleken ook de bevoegdheden der betrokken ministers inzake Af rikaanse aangelegenheden nog tot wrijvingen aanleiding te geven. De rechtse
Walen in de C.V.P. achtten zich inzake de stakingsgevolgen beetgenomen, de
Vlamingen hadden een volwaardig Vlaams ministerie voor Cultuur gewenst, en
nogal algemeen werd bij de C.V.P. aan de socialisten verweten het regeringsakkoord te hebben geschonden nog voor de nieuwe ploeg het vertrouwen van
de Kamers had ontvangen.
De eerste minister had de handen vol om deze hinderpalen te verwijderen.
Een ogenblik leek het lot van zijn regering onzeker. Maar het klimaat verbeterde na verklaringen van de eerste ministers zelf, en na uitleg door de heren
Larock en Vermeylen, en tenslotte verwierf de regering op 5 mei het vertrouwen met 147 stemmen (w.o. alle aanwezige socialisten) tegen 38 (w.o. 7
C.V.P. ers) bij 15 onthoudingen (allen C.V.P. w.o. de heren Eyskens en Har-

mel) . In tegenstelling met hetgeen deze cijfers zouden doen geloven, drukte de

overgrote meerderheid der C.V.P.-kamerleden, zelfs in geval van onthouding,
hun vertrouwen in de eerste minister en hun instemming met de B.S.P.-C.V.P.coalitie uit. De oppositie in C.V.P.-kringen is in feite kleiner dan ze schijnt.
Het zal van de activiteit van de regering afhangen of deze oppositie tot de paar
irreductibelen zal worden herleid.
L. Deraedt
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Forum
Ve Vlaams Economisch Congres
Er is in België wel een en ander aan
het veranderen. De Vlaamse gemeenschap
maakt zich los uit haar traditioneel ondergeschikte positie. Naarmate een uitgebreidere jonge Vlaamse, universitair-gevormde elite zich aanmeldt, zal - zich dit
ontvoogdingsproces nog versnellen. In
deze groep academisch-geschoolden en
zelfs, zij het op meer confuse wijze, bij
een groot gedeelte van de publieke opinie,
groeit o.m. het bewustzijn dat het dringend nodig wordt, het Belgisch econo
misch beleid niet langer de speelbal te
laten zijn van een kortzichtige eendags-politiek en van een intuïtief empirisme.
Deze evolutie was eens te meer af te lezen uit de doelstelling, het thema en het
verloop van het groots opgezette Vijfde
Wetenschappelijk Economische Congres,
dat op 15 en 16 april te Gent werd gehouden door de Vereniging voor Econor
mie. De hele Vlaamse pers en ook een
groot gedeelte van de Franstalige, heeft
de betekenis van dit Congres duidelijk
aangevoeld en onderstreept. Het belang
van deze gebeurtenis kunnen wij als volgt
samenvatten:
1. In de eerste plaats voor de Vlaamse Gemeenschap zelf. Dat deze niet langer geïgnoreerd kan worden, werd treffend aangetoond door de aanwezigheid
van meerdere Franstalige politici. Ook
Spaak was er. Zijn interventie in deze
academische aula was weinig substantieel,
hij excuseerde zich voor zijn geringe bekendheid met economische problemen,
vergat zich te excuseren voor zijn gemis
aan kennis van het Nederlands, maar
toch was zijn aanwezigheid tekenend
voor de zich wijzigende toestanden in
België. Bijzonder hoopgevend was de
stijlvolle organisatie en de open geest
waarin het Congres was opgevat en verliep. Te veel heeft men in het verleden in
Vlaanderen natuurlijke en fijne omgangsvormen verwaarloosd, te uitsluitend werd
de klemtoon gelegd op taaleisen. En on-

getwijfeld heeft de Vlaamse beweging
daardoor vaak een te gecrispeerd en eenzijdig karakter vertoond. Niet alleen steeg
het Congresthema, „de Belgische Economie in 1970", uit boven regionalistische
bekommernissen, maar tevens werd de
actieve medewerking verkregen van verschillende vooraanstaande Nederlandse
en Franstalige economisten. Het was een
verbazend en tevens bemoedigend schouw
spel de plenaire vergadering te zien voorzitten door een Franstalige geleerde, Prof.
Kirschen. Wanneer de Vlamingen met
een rustig zelfvertrouwen eerbied voor
hun werk en voor hun taal afdwingen, is
het ook mogelijk een verrijkend contact
te onderhouden met diegenen onder de
Franssprekenden die van een open geest
getuigen en, dank zij ten minste een passieve kennis van het Nederlands, de pri
mauteit van het Nederlands in een Vlaams
milieu eerbiedigen.
2. De wetenschappelijke arbeid die
naar aanleiding van dit Congres werd
gepresteerd, is indrukwekkend. Dit was
niet zozeer het resultaat van de besprekingen te Gent zelf, maar van het maandenlange voorbereidende werk. Enkele
weken voor het Congres werden de duizend - deelnemers in het bezit gesteld van
de twintig inleidende referaten i) . Deze
bereiken, op enkele uitzonderingen na,
een hoog peil en bevatten een belangwekkend arsenaal van kwantitatieve gegevens. Van de beschikbare Belgische
statistieken werd het best mogelijke gebruik gemaakt. Weer is echter opgevallen
hoe gebrekkig dit materiaal is.
Het thema van het Congres werd bewust in een programmatisch perspectief
gesteld. De Belgische economie in 1970
wordt geprojecteerd op grond van twee
veronderstellingen. In de eerste plaats
veronderstelt men dat het jaarlijks groeiritme van het Bruto Nationaal Produkt in
het verleden (2,71%) in de toekomst zal
gehandhaafd blijven. Dit percentage zou
bereikt worden zelfs indien een bewuste
stimulering vanwege de overheid uitblijft.

1) Uitgegeven onder de titel De Belgische Economie in 1970, Inleidende Referaten, 2 delen, XV793 pp., door Het Studie- en Onderzoekcentrum voor Sociale Wetenschappen van de Rijksuniversiteit
te Gent.
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Dit is dan de zgn. previsionele hypothese.
Daarnaast wordt in de zgn. programmatische hypothese onderzocht hoe de Belgische economie er globaal en sectoraal
zou uitzien, indien dank zij een bewuste,
activistische inspanning van Overheid en
Bedrijfsleven, niet slechts 2,7%, maar 4%
als groeitempo zou bereikt worden.
De programmatische onderstelling heeft
formeel slechts de waarde van een werkhypothese, die ons in staat stelt, met behulp van de moderne macro-economische
technieken, de objectieven van het econo
misch verloop vast te leggen en te meten.
De inlassing van deze hypothese impliceert echter bij de organisatoren van het
Congres een pessimistische visie op het
verloop van de Belgische economie. Zij
wijst er immers op dat de vertraging van
het groeiritme t.a.v. de tendensen in het
verleden en t.o.v. het buitenland als ongunstige tekenen worden geïnterpreteerd.
Tevens bekende het Congres zich duidelijk tot de idee van een indicatieve programmatie. Is dit alles voldoende gewettigd?
De immobilisten zullen beweren dat
wij tot 1970 moeten wachten om te zien
of de geprojecteerde kengetallen al dan
niet bereikt worden. Maar dit is nauwelijks een kritiek op de opzet van het Congres. Het zou inderdaad nogal verwonderlijk zijn indien deze cijfers helemaal
met de werkelijkheid zullen overeenstem~
men. Te veel factoren, ook exogene (b.v.

gelokaliseerde oorlogen) , welke momenteel niet te voorspellen zijn, kunnen het
verloop in de toekomst beïnvloeden.
Daarbij komt dat ook deelhypotheses
moesten worden ingevoegd (b.v. dat de
bewapeningsuitgaven aanzienlijk zullen
kunnen worden verminderd) .
Belangrijk is ook de vraag of het 4%
streefcijfer kan worden bereikt. Elders in
dit nummer geeft collega L. Phlips de
negatieve mening van de gezaghebbende
Prof. L. Dupriez weer, die meent dat de
door veroudering gekenmerkte Belgische
demografie een dergelijk groeiritme onmogelijk maakt. Maar zelfs indien mocht
blijken dat dit streefcijfer te ambitieus is,
dan was het nog nuttig dat het Congres
al zijn werkzaamheden op een dergelijke
programmatiepool heeft gericht. Op deze

wijze immers werden de moderne macroeconomische analyse-instrumenten gevar
loriseerd. Al zijn deze instrumenten, ondanks het baanbrekend werk van het
Dulbea-Instituut- nog niet helemaal op
punt gesteld, al blijft de statistische infrastructuur gebrekkig, toch kunnen zij, in
een rationeel economisch beleid niet meer
worden gemist, indien men weten wil
waarheen, indien men duidelijk de opties
aan de politieke beslissingsorganen wil
voorleggen. Ook in dit opzicht zal het
Congres een zeer belangwekkende bijdrage hebben geleverd. Het heeft de macroeconomische optiek uitgedragen over een
breed deelnemerspubliek.
Dat het merendeel der deelnemers het
blijkbaar eens was met een indicatieve
programmatie, kan slechts worden toegen
juicht. Het is stellig zo dat een systematisch pessimisme betreffende de Belgische
economie niet gewettigd is. Er zijn heel
wat lichtpunten. Ondanks de kolen- en
de Kongocrisis heeft het peil van onze
uitvoer, mede gesteund door de algemene
West-Europese hoogconjunctuur, een
merkwaardig peil bereikt: pessimistisch
hoeft men o.i. de concurrentiekansen van
de Belgische nijverheid in Euromarktverband niet te zien. Maar indien een
masochistisch pessimisme onjuist en ongewenst is --- in die zin ook de bemerr
kingen van Prof. Dupriez ~, dan moet
nog meer worden gewaarschuwd tegen
het beaat optimisme dat bij sommigen een

alibi blijkt te zijn voor een immobilisme,
dat het hek aan de oude muur laat hangen. Het is een gemakzuchtige en gewoonweg een demagogische houding, met
enkele traditionele dooddoeners als (afkeer voor) „etatisme", „syndicalisme" en
„collectivisme" en met een verwijzing
naar het paswoord „vrijheid", alle noodzakelijke hervormingspogingen te bestrijden of systematisch verdacht te maken.
Dit is het wat nochtans gebeurt in de
conservatieve pers.
De zieke plekken van de Belgische
economie zijn bekend. Zij liggen in secto
ren die technisch en economisch hun
hoogtepunt voorbij zijn (de kolensector) ,
in de veroudering van de bevolking, in
de onvoldoende investeringsquota en het
onvoldoend gediversifieerd karakter van
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het produktiepakket. De grootste kwaal
is de rommelige werking van de overheid
en de benepen Schatkisttoestand van een
staat die grote bedragen leent om werkuitgaven te bekostigen, en het decisioneel
patroon van de economische beslissingen
versnipperd heeft over vele departementen.
Een gezondmaking van deze zieke sectoren eist twee dingen. In de eerste plaats,
waar het de staatssector betreft (een fiscale hervorming van de directe belastingen is aangekondigd en een verhoging
van de belastingen lijkt onafwendbaar,
tenzij men door overdreven leningen de
huidige investeringen en de toekomstige
budgetten wil bezwaren) , zal een meer
constructieve houding van de bevolking
jegens de Overheid moeten kunnen worden verkregen. In de tweede plaats zullen
de verantwoordelijken van het economisch leven meer op objectieve voorlichting, op wetenschappelijk verkregen cijfers moeten steunen. Met slogans en halve waarheden voert men een verkeerde
politiek.. Met objectieve maatstaven, o.m.
dank zij een indicatieve programmatie zal
men tot een meer rationele politiek en tot
een betere allocatie van de produktiemiddelen kunnen komen.
De belangrijkste structuurhervorming
die België nodig heeft, betreft niet zozeer
het scheppen van nieuwe administratieve
organen in deze of gene sector als wel het
aanvaarden van een objectieve voorlichting, die door de studie van het economisch leven wordt verkregen. Dat het 5e
Vlaams Economisch Congres, in een sa~
menbundeling van krachten uit verschillende filosofische gezichtshoeken, vele
dezer basisgegevens heeft verzameld en
een nieuwe, frisse geestesgesteldheid verraadt, is een vermelding overwaard.
Dr. S. Plasschaert

Verantwoording:
drie Duitse romans
In de Duitse letterkunde is thans de
eigenlijke geestelijke uiteenzetting met het
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nazisme begonnen. Een eerste reeks van
oorlogs- en heraanpassingsboeken probeerde de doorstane ervaringen te objectiveren; daarna kwamen werken vol politieke beschuldigingen of wellustige zelfbeschuldigingen, vol cynische vertwijfe.
ling of macabere humor, die niet in de
eerste plaats de beleving verwerkten,
maar veeleer de onmacht verrieden om
tot een geestelijke verantwoording te komen: ontlading eerder dan reflexie. Hetzelfde kan gezegd worden van de boeken
die de boze gebeurtenissen herleidden tot
een oorzakelijkheid van mythisch of religieus demonische aard, buiten het bereik
tenslotte van een door mensen draagbare
verantwoordelijkheid. Op deze werken
volgt nu een eerlijk onderzoek van het
na-oorlogse leven: in zijn handelingen
van nu immers toont de mens de waarheid van zijn verleden, niet in zijn bespiegelingen over het voorbije. In dit
stukje stellen wij drie typen van deze
generatie voor: Christian Geissler, Hans
Lebert en Erich Fried. Zij zijn geen gebrokenen: trots alle bitterheid volgt hun
moedige eerlijkheid de weg naar de bevrijding. Ze verschillen natuurlijk van
elkaar, en slechts toevallig worden ze
hier gegroepeerd: in de loop van 1960
heeft elk van hen een roman gepubliceerd
in de Claassen Verlag te Hamburg 1 ) .
Geissler behoort tot de generatie, die
in de maanden van de ineenstorting als
zeventienjarigen werden opgeroepen. Zijn
roman Anfrrage
age opent met een toneel uit
een gerechtszaal: een betichte wordt vrijgesproken nadat de verdediging zijn ontoerekenbaarheid heeft bewezen. Zijn
zoon zit onder het publiek. Als de rechter vraagt of hij nog iets te zeggen heeft,
antwoordt de vrijgesprokene, terwijl hij
zijn zoon bekijkt: „Ik wens veroordeeld
te worden. Ik heb een zoon. Het is beter
voor een zoon, een schuldige vader te
hebben die zijn schuld bekent, dan een
ontoerekenbare vader". De schrijver besluit deze korte inleiding met de verklaring, dat het zo even beschreven toneel
fictief is, de rest van het boek niet. In
het boek worden dan de werkelijke va-

1) Christian Geissler, Anfrage. — (1960), 272 pp., geb. D.M. 12,80.
Hans Lebert, Die Wolfshaut. — (1960), 448 pp., geb. D.M. 19,80.
Erich Fried, Ein Soldat und ein Moidchen. -- (1960), 238 pp., geb. D.M. 14,80.
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ders getoond: zij treden niet op, zij zijn
slechts onzichtbaar aanwezig, doch hoe!
De held is een jong assistent in de natuurkunde; bevriend met de oude tuinman-concierge in het huis waar hij een
kamer huurt, verneemt hij van deze dat
het gebouw vroeger de woning van een
joods gezin was dat werd uitgeroeid, uitgezonderd één lid dat kon ontsnappen.
Hij wil die ene overlevende terugvinden.
Met in zijn geest de vraag: „Hoe is het
mogelijk, dat onze vaders Hitler aan de
macht brachten, en handelden zoals zij
het deden?" trekt hij op inlichtingen uit.
Overal, op alle vragen aan de oudere
generatie, nu weer goed gevestigde beambten en handelaars, krijgt de jongen
slechts ontwijkende antwoorden en uitvluchten: men moet het verleden met rust
laten, vergeven en vergeten, niemand was
verantwoordelijk. Hij ontdekt toevallig
dat de nazi's die de jodenfamilie hebben
aangehouden en weggesleept, werden
aangevoerd door .... zijn vader. Wat
bewijst de houding van de oudere generatie? Dat die mensen niet zijn veranderd,
want in de vlucht voor hun verantwoor.
delijkheid ligt hun treurige waarheid, toen
en nu. Een schrijnend getuigenis.
Niet vleiender is het beeld dat de Oostenrijker Hans Lebert ons in Die Wol f shaut geeft van een „gaaf" gebleven stuk
landbevolking, ver van de moderne steden. Een matroos is er naar zijn geboortedorp teruggekeerd; hij zoekt, maar slaagt
er niet in, de reden te ontdekken waarom
zijn vader zich na de oorlog verhangen
heeft. De oude man maakte een einde
aan zijn leven, omdat hij, samen met de
voornaamste inwoners van het dorp,
schuldig was aan de nutteloze moord op
vreemde arbeiders, en, als enige eerlijke,
zijn schande niet kon dragen. De matroos
komt achter de waarheid, doch kan niets
ondernemen: de hoofdschuldige, die intussen niet aarzelt door een nieuwe moord
zijn veiligheid te verzekeren, wordt immers tot Landrat gecoöpteerd, en de politie, die maar liefst geen histories wenst,
zou nog eerder de uitschakeling van de
matroos wensen dan de oprakeling van
het verleden en de ontdekking van de
waarheid. Het boerendorp is een nest
van hypocrisie, bespieding, leugen en on-

kuisheid. De humor, waarmee vaak zinnelijke en ruwe tonelen behandeld worden, maakt van deze roman nu precies
geen lectuur voor onvolwassenen, en is
in zijn onbewimpeld realisme vernietigend. Naast de felle, knappe en ingehouden schrijftrant van Geissler, doet het
taal-realisme van Lebert een oude vraag
rijzen, die toch steeds modern actueel
blijft: wordt het realisme in het kunstwerk door een dergelijk rauw woordgebruik geschraagd, of veeleer geschaad?
In Ein Soldat und ein Mádchen kiest
Erich Fried de andere oplossing: volgens
hem wordt de realiteit alleen, en misschien beter, benaderd in symbolen, in
beeld- en woordassociaties. Fried is eveneens een Oostenrijker, in Wenen geboren, maar leeft sinds 1938 in Engeland.
De keuze van de stijl werd de schrijver
wellicht opgelegd door het onderwerp:
hij moest wel merken dat het gegeven,
hoewel misschien historisch, té kras was
om een realistische behandeling als kunstwerk te verdragen. In 1945 worden te
Hameln beulen van concentratiekampen
terechtgesteld. Onder hen bevindt zich de
jonge, schone Helga. Gevraagd naar haar
laatste wens, wijst ze op een toevallig
aanwezige Amerikaans-joodse soldaat en
vraagt de nacht met hem door te mogen
brengen. Niemand neemt die wens natuurlijk ernstig op, ook de soldaat niet.
Maar half schertsend vraagt hij toch de
nodige vergunning. Hij krijgt ze, en dan
gebeurt het ergste: het meisje en de soldaat gaan elkaar werkelijk beminnen. Nu
worden in Fried's roman slechts enkele
bladzijden aan het eigenlijke, scabreuze
gegeven gewijd, dat meer geschikt lijkt
voor een Quodlibet, dan voor een kunstwerk dat algemeen-geldige menselijkheid
moet bezitten. De schrijver maakt echter
gebruik van een bundel geschriften welke
de soldaat hem heeft overgemaakt en die
ontstaan zijn deels vóór het geval, deels
daarna in het Londense mental ward,
waar hij ten gevolge van dit avontuur in
terecht is gekomen. De roman gaat dan
over in een reeks surrealistische verhalen, in Kaf ka-stijl. Enkele daarvan zijn
zeer geslaagd. De motieven zijn: angst,
weerzin die overslaat in fascinatie (liefde? ....) , terreur voor apocalyptische
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ondergang, machteloos verzet tegen het
universeel onrecht in een geordende
maatschappij. Eén weerkerend gevoel
blijkt wel juist, als men het op de casus
toepast: Helga, als klein kind reeds door
het nazisme gegrepen en „gevormd", is
nooit een echt vrij mens geworden en is
aan de eigen wreedheid onschuldig, die
zij zelfs voor deugd houdt. Misschien
werd ze slechts zwak, en mens, in haar
laatste zonde.
Fried heeft hier te veel ineens aangepakt om te kunnen slagen. Vandaar wellicht de twee grote zwakheden van zijn
krachttoer-roman: een gezond lezer vindt
het normaal dat de held zijn handelwijze
met een psychische ineenstorting betaalt,
en kan moeilijk volgehouden aandacht
opbrengen voor een reeds vooraf zo oninteressant individu. Vervolgens verklaart de schrijver, dat hij slechts langzaam kan wennen aan de woordassociatie-stijl van zijn held; de lezer echter
went er maar al te vlug aan, en voelt ze
„manier" worden. Het schuld~probleem
wordt hier echter heel scherp gesteld, in
zijn onoplosbaarheid: iedereen is verantr
woordelijk, overwonnene en overwinnaar.
De veroordeelde maatschappij is schuldiger dan de veroordeelden, die haar slacht~
offer zijn. A. Deblaere S.J.
De nieuwe Engelse bijbelvertaling
In maart van dit jaar verscheen het
eerste deel van een nieuwe vertaling van
de H. Schrift in het Engels; het omvat
het Nieuwe Testament 1 ) . Deze vertaling
werd met een bijna oorverdovende fan-fare binnengehaald. Duidelijk gold het
hier een gebeurtenis die sinds eeuwen
niet had plaats gevonden, met een sterke
suggestie dat het weer eeuwen zou duren
voordat iets dergelijks plaats zou vinden.
Hiermede werden recente vertalingen, als
die van Moffatt (1913) , van Ronald
Knox, de Nieuwe Testament-vertaling
van Phillips en die der vier evangeliën
van Rieu (deze laatste drie dateren van
na de tweede wereldoorlog) als betrek-kelijk onbelangrijk weggevaagd om de
joyeuse entrée van de jongste vertaling
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des te heerlijker en triomfantelijker te
maken. Het was zodoende bijna oneer
mijdelijk dat het unieke karakter van deze
bijbelvertaling gezocht ging worden ia
de vertaling zelf, terwijl dit in feite berust
op bijkomstigheden. De vertalers zijn
hieraan in niet geringe mate schuldig, dit
niet zo zeer omdat de vertaling te veel in
termen die bij een best-seller passen, werd
aangekondigd, maar vooral omdat zij
haar direct plaatsten naast de zeer geëer
biedigde Authorised Version van het jaar
1611. Het is voorzeker niet toevallig dat
zij gepubliceerd wordt in het driehonderd
en vijftigste jaar na het verschijnen van
de eerste onovertroffen officiële vertaling
van de Staatskerk. Zodoende werd sterk
gesuggereerd dat hier een nieuwe officiële
vertaling verscheen, hetgeen onjuist is. In
feite gaat het niet alleen niet om een
officiële vertaling van de Staatskerk, het
gaat zelfs niet om een vertaling van de
Staatskerk. De jongste vertaling is de
vrucht van een gezamenlijk pogen van
verschillende kerken in Groot-Brittannië
en hieraan hebben exegeten van uiteenlopende christelijke overtuiging meegewerkt. Het is begrijpelijk dat zulk een
eendrachtige samenwerking de vertaling
een aanzien geeft ver boven dat van het
eenzame zwoegen van enkelingen als
Knox of Phillips. We kunnen het misschien betreuren dat de Katholieke Kerk
zich afzijdig heeft gehouden; nog afgezien
van dogmatische moeilijkheden die sar
menwerking zou hebben veroorzaakt,
vergete men niet dat de Katholieke Kerk
in Engeland nog steeds haar handen vol
heeft aan de geleidelijke voltooiing van
de zgn. Westminster Version.
Ook de omstandigheid dat deze vertaling het werk is van een groep vertalers
riep als vanzelf opnieuw de Authorised
Version te binnen, die eveneens het werk
geweest is van een groep. Men verzuimde niet te vermelden hoe serieus het werk
was aangepakt. De arbeid duurde bijna
twaalf jaren; de vertalers vergaderden
gemiddeld iedere twee maanden gedurende drie volle dagen. Dit klinkt wat
vreemd, indien men weet dat de vertaling
van de gehele bijbel in het begin van de

1 ) The New English Bible. New Testament. -- Oxford Un. Press, Cambridge Un. Press, 1961.
Library Edition, 447 pp., 21 sh., Popular Edition, 432 pp., 8 sh. 6 d.
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zeventiende eeuw slechts drie jaren in
beslag had genomen. Men vergete echter
niet dat het voorbereidende werk wat betreft keuze en selectie van de Griekse
tekst en zijn varianten zeer veel tijd en
energie vraagt.
De nauwe associatie van de Authorised Version met de New English Bible
maakt een vergelijking van de gebezigde
taal onontkomelijk. Nu dient men te weten dat de Engelsen met recht zeer trots
zijn op de prachttaal van de Authorised
Version: zij is inderdaad met haar cadans, muziek en waardigheid een wonder
van melodieus en toch krachtig Engels.
Critici plaatsten zonder schroom passages
uit de oudste en nieuwste vertaling naast
elkaar om de lezer te overtuigen dat er
van verlies aan schoonheid van taal geen
sprake was. Een dergelijk oordeel, bij het
verschijnen onmiddellijk uitgesproken, is
in de regel voorbarig. Het merkwaardige
van een bijbelvertaling is dat zij haar
schoonheid niet onmiddellijk ten toon
spreidt, maar evenmin haar tekorten laat
zien. Het is eerst wanneer wij vertrouwd
zijn geraakt met de tekst, wanneer zij
onderworpen is aan de slijtage van dagelijks gebruik, wanneer zij de meedogenloze test van veel gelezen te zijn heeft
ondergaan, dat zij zich toont zoals zij is,
en dat een verantwoord oordeel mogelijk
is. Toen de vertaling van Ronald Knox
verscheen, werd deze hogelijk geprezen,
en dit niet alleen door katholieken, en
niet alleen om haar verstaanbaarheid: zij
zou een werk van literaire waarde zijn,
en wij deelden deze mening. Nu, na vijftien jaren, wordt de vertaling heel wat
minder hoog aangeslagen en wij vinden
het nu moeilijk om haar als literair kunstwerk te beschouwen. Leest men Knox
veel en geregeld, dan komen geleidelijk
aan de typische eigenaardigheden van de
vertaler naar boven. Dan dreigt het gevaar dat zulke eigenaardigheden de vertaling opdringen ten koste van de tekst:
men leest Knox, meer dan de Schrift.
Men hoort Knox te veel, en de profeet
die schrijft of de historicus die verhaalt,
te weinig. Zo worden in de vertaling van
Knox op den duur de talloze inversies in
de woordorde en de frequente omissie
van het lidwoord een ware obsessie; zij

irriteren dan de lezer en maken het lezen
moeizaam, zo niet vermoeiend. We kunnen ook niet zeggen dat Knox erg gelukkig is met zijn opzettelijk gebruikte archaïsmen: deze geven inderdaad de taal
iets tijdeloos, maar als de archaïsmen niet
volledig geïntegreerd zijn, gaat tijdeloosheid van taal ten koste van echtheid,
wordt zij het resultaat van een handig
gemanoeuvreer met de taal: hetgeen natuurlijk funest is.
We vrezen dat, nu de fanfare is uitgeblazen, de nieuwe vertaling een soortgelijk lot wacht als die van Knox. Men is
al te uitbundig geweest. Inderdaad kunnen helderheid en nauwkeurigheid moeilijk hoog genoeg aangeslagen worden,
maar dit is voor een bijbelvertaling, die
door haar joyeuse entrée op zijn minst de
pretentie vertoonde een tweede Authorised Version te zijn, niet voldoende. Het
woord Gods wil gekleed gaan in een
waardig gewaad en niet enkel in een
modern kostuum. Wij geloven niet dat
men zich van deze zaak kan afmaken
door duidelijk te laten horen dat men een
nauwkeurige, verstaanbare vertaling wilde leveren in het Engels van vandaag,
„the current speech of our own time".
Wanneer zulk een vertalingsmethode met
zich meebrengt een verlies aan geheim en
aan diepte, aan schoonheid ook en waardigheid, dan faalt de vertaling op zich,
afgezien van iedere vergelijking met oude
vertalingen. Wanneer zij de indruk wekt
van tamelijk goedkoop, zelfs wat vulgair
te zijn, dan heeft de H. Schrift veel verloren om wille van de vertaling. Zelfs
wanneer zij de sporen draagt van al te
opzettelijk in modern Engels gesteld te
zijn, schiet zij reeds te kort. En dit alles
kan moeilijk ontkend worden.
We betreuren het daarom dat de vertaling met zoveel reclame de wereld werd
ingestuurd. Het werd daarom iedereen
erg moeilijk gemaakt haar anders dan als
een literair meesterwerk te benaderen.
Bescheidenheid past echter ook een nieuwe bijbelvertaling. Het gevolg is geweest
dat de klemtoon te veel gelegd ging worden op de taal; men besteedde daardoor
te weinig aandacht aan de grote nauwkeurigheid van deze vertaling wat betreft
de weergave van de beste Griekse tekst.
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Men heeft zodoende de literaire waarde
overschat, terwijl men de wetenschappelijke exegetische waarde niet voldoende
naar voren heeft gebracht.
Dr. W. Peters S.J.

Christendom en burgerlijkheid
Tijdens een rustkuur tijd vindende
voor overweging van liturgische teksten,
werd schrijver dezes getroffen door de
actualiteit van het in de titel aangeduide
thema. Daarbij kon hij dankbaar gebruik
maken van een uitgave, die in wezen
voor ons land de belangrijkste mag heten
van het gehele jaar: die van het Nieuwe
Testament door de St.-WillibrordrStichting.

Het genoemde onderwerp ligt vooral
vervat in de Bergrede (Mt. 5, 1-12) , met
haar Zaligsprekingen, die men wel de
Grondwet van het Christendom noemt.
Ogenschijnlijk wordt hier een geesteshouding aangeprezen die niets revolutionairs
bevat, zelfs veel te „tam" lijkt tegenover
dringende sociale problemen. „Zalig de
armen, zalig zij die wenen". Naar aanleiding hiervan zegt het Marxisme: „Godsdienst is opium voor het volk, dooft het
revolutie-vuur". En Nietzsche zo goed
als Hitler besteedden een leven aan de
bestrijding van deze leer, die naar hun
inzicht de mens tot een „willoos schaap"
verlaagt. Ook al heeft Nietzsche óók het
verrassende woord: „Gedanken, die auf
Taubenfüssen kommen, regieren die
Welt" ... .
Inderdaad: de Meester zit hier in een
lieflijk landschap aan de oever van het
meer van Galilea, als een herder die zijn
kudde overziet. Hij predikt zachtmoedig-

heid-ten -einde-toe .... Maar óók bevat
Zijn prediking een „gist", die in staat

bleek de Joodse sociale en godsdienstige
orde innerlijk open te breken en later
zelfs die van het wereld-beheersende Ro-.
meinse Rijk, in zijn tijd „steviger" dan de
grote „Rijken" onzer dagen. Joden en
Romeinen hadden gelijk met deze man
scherp te observeren en te wantrouwen.
Hij was een „revolutionair", die een strijd
op leven en dood aankondigde. Een strijd
die, getuige Marx, Lenin en Nietzsche,
zich nog steeds voortzet. Om van het
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atheïstisch Humanisme nog te zwijgen.
Wat is dan wel de wondere paradox
in deze zachte, meestal stille Man, die
toen reeds ontelbaren aantrok, als aanvoerder van een troepje eenvoudige vissers van het meer, dat daar zo vredig
rimpelt in de zon ~ zij die eens in opdracht van Hem de wereld gaan veroveren? Hij predikt onderwerping, trouw
aan de bestaande wetten, die immers van
God komen; méér nog: hij eist zelfs innerli ke trouw! Hierdoor moesten toch
wel in Zijn dagen armoede en slavernij
~ die in wezen mensonterend waren ~
voorgoed worden gesanctioneerd. Maar
in feite bewerkt Hij al spoedig na zijn
eigen, smadelijke slavendood dat meesters hun slaven eren, terwijl enkele eeu-^
wen daarna keizers zich buigen voor zijn
leerlingen, die dan nog steeds alle wapengeweld in de strijd voor Zijn Rijk blijken
te verfoeien ^- hoezeer diezelfde keizers
ook hun legers in hun dienst wensen te

stellen.
De hoofdreden hiervoor moet wel
liggen in diepere leidende motieven,
waarvan men kan zeggen: ófwel het gaat
om opperste, gevaarlijke dwaasheid, óf-Y
wel om bovenmenselijke wijsheid. Een
middenweg is hier niet mogelijk. Anders
gezegd: het gaat om visies die ofwel
steunen op het ,,dies -seits", ofwel op het
,,jen-seits". En zo werd het ook zeker
begrepen in de Oude Kerk in haar eeuwenlange conflict met het Romeinse Rijk.
Dit moest inderdaad worden uitgevochten in een weergaloze ideeën-strijd op
leven en dood, zo goed als een echt duel
slechts kan eindigen met dood voor de
een, leven voor de ander. En zo begreep
het ook na de overwinning van Keizer
Constantijn de grote Kerkvader Augustinus, die in een klassiek werk de afgelopen, maar ook steeds voortdurende strijd
(waarin hij zelf betrokken was) aangaf,
als die tussen de „wereldse staat" en de
„stad (of staat) Gods".
Zij die alleen de grote literaire waarde
van De civitate Dei erkennen, begrijpen
niet, hoe het hier gaat over een conflict
dat in laatste instantie slechts beëindigd
zal worden in de Eeuwigheid, bij de voltooiing van het Rijk Gods en de definitieve nederlaag van alle tegenstrevende
,
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krachten. Dit zijn de verste consequenties
van de Bergrede, van het spreken van
die onaanzienlijke, stille Man op die heuvel, temidden van arme tobbers, slaven,
kreupelen en blinden. Een kameeldrijver
loopt er langs en spuwt eens laatdunkend
in zijn richting: „weer zo'n dwaze volksmenner, zo'n quasi-profeet!" Maar is het
niet of de meeuwen die boven het meer
zweven hun adem inhouden?
Wie „Civitas" zegt, zegt ook „civis".
Het verband tussen ,,;Staat" en „burger"
is niet ver te zoeken, en wij kunnen ons
thema verder belichten door, behalve de
formeel.-juridische waarde, ook de symbolische betekenis der termen te bezien.
Er is een burgerschap in de sfeer van de
„wereldse Staat", dat uiterlijk „geslaagdheid" en succes met zich meebrengt, maar
tevens deel heeft aan de „veroudering"
van ál het tijdelijke. Ook is er een burgerschap in het Rijk Gods, onaanzienlijk
in wereldse ogen, maar met eeuwig zich
vernieuwende kracht geladen tot de volle
uitbloei hiervan in eeuwigheid. „Gij zijt
geen vreemdelingen en bijwoners meer,
maar medeburgers van de heiligen en
huisgenoten van God, gebouwd op het
fundament van de apostelen en profeten,
terwijl de sluitsteen Christus Jesus zelf is,
die het hele bouwwerk in zijn voegen
houdt. In Hem groeit het uit tot een heilige tempel in de Heer. In Hem wordt
ook gij mee opgebouwd tot een woonster
de van God, in de Geest" (Ef. 2, 19-22) .
Mag men het niet zo zeggen, dat elk
door „diesseits-motieven" geïnspireerd,
politiek georiënteerd burgerschap van
het begin af getekend is (en moet zijn)
door een zekere „bekrompenheid" — in
laatste instantie omdat de mens hier zichzelf zoekt? En dat een zuiver religieus
geïnspireerd burgerschap in wezen „open
van geest" blijft, juist door zijn bovenmenselijke instelling? O.i. vindt men een

aanwijzing voor de juistheid dezer stelling in het feit, dat in overwegend socialistische landen een merkwaardig soort
van „bourgeoisie" zichtbaar wordt -waardoor dan ook op de duur steeds
meer jonge mensen zich in deze sfeer
onbevredigd gaan voelen (a-politiek Nozemisme) .
Ik kan me voorstellen dat menig in
marxistische sfeer opgegroeid man deze
stelling met kracht zal bestrijden en zeggen dat ik toch wel duidelijk de historie
„op zijn kop" tracht te zetten .... Het
feitelijke verloop der sociale geschiedenis
uit de afgelopen eeuw toont inderdaad
vaak een heel ander beeld. Zou dit dan
slechts gezichtsbedrog zijn? Het antwoord
moet luiden: de grens tussen beide boven
beschreven „staten" en „burgerschappen"
valt niet noodzakelijk samen met wat
onze lichamelijke ogen en oren hiervan
observeren. (Augustinus heeft ook een
opmerking in deze richting) . De laatste
roerselen, de diepste bedoelingen van het
mensenhart zijn voor ons, mensen, nooit
geheel juist te waarderen. Sterker nog: de
grens tussen beide „Rijken" loopt zelfs
„door ieders hart heen". Het is hier als
met zelfzucht en (daartegenover) echt
christelijke liefde, waarvoor niemand op
dit ondermaanse het monopolie voor zich
mag opeisen. Of met het Farizeïsme,
waarmee het immers zo gesteld is, dat
ook elke oprechte christen de kiem hiervan nog in zich draagt, zodat voor hem
altijd nog geldt: „Wie staat, zie toe dat
hij niet valle". Maar evenzeer blijft waar,
dat wat het wezen der zaak betreft, zoals dit in hoger sferen staat ,,opgeter
kend", de gegeven, bijbelse beschouwing
gen hun volle waarde behouden. Slechts
Hij die op de troon zetelt, kan zeggen:
„Zie, Ik maak alles nieuw" r en de
weerglans van dit groots gebeuren be.
roert reeds deze Aeon.
Dr. M. Bruna

Boekbespreking
GODSDIENST
POL, Dr. W. H. van de, De Oecumene.
— Romen & Zonen, Roermond en Maaseik, 1961, 137 pp., f 6.50.
Min of meer in aansluiting bij zijn vroegere boeken over het protestantisme heeft
Prof. v. d. Pol dit heldere werkje over de
oecumene gepubliceerd. Hieronder verstaat hij „de paradoxale werkelijkheid
van de principiële eenheid (aller christenen) die reeds bestaat en de volle eenheid, die nog verwezenlijkt moet worden".
Op zijn gewone magistrale wijze behandelt de auteur de verschillende aspecten
dezer oecumene, hierbij te werk gaande
zonder onstuimigheid, wijs, bedachtzaam
en als ervaren wegwijzer. Enkele malen
reageert hij op misverstanden, die vooral
zijn laatste belangrijke boek over Het getuigenis der reformatie gewekt heeft. Dit
boekje, dat inlicht over een uitermate actueel en gewichtig probleem, zal tallozen
welkom zijn. P. van Alkemade
LETSCHERT, O.S.B., Dom J., Scheppend denken in de liturgie. Ecclesia-reeks.
Desclée de Brouwer, Brugge, 1960,
220 pp., geb. Fr. 86.
De vernieuwing van de sacramentele theologie vooral door pater Schillebeeckx
O.P. ondernomen, moest onvermijdelijk
doorbreken in het domein van de liturgie.
Inleiding en titel van dit nieuwe werk in
de Ecclesia-reeks wekten al dadelijk de
belangstelling: taak en opdracht van het
scheppend denken in de liturgie. Het zou
een bezinning kunnen zijn op het verleden

om in de cultus van de westerse landen
te wijzen op die bronnen van creativiteit,
die voor de toekomstgestalte van de liturgie determinerend zouden zijn. De strenge
begrippen van een thomistische scholastiek zijn echter niet geëigend dit probleem
op te lossen, zodat we het gezochte antwoord niet gevonden hebben. Of de al te
stroeve taal ook niet een weinig heeft afgeschrikt, zal de moderne lezer zelf kunnen vaststellen. J. Vanneste
Reddend Geloof, Catechese op bijbels-liturgische grondslag, door de Zusters van
Onze Lieve Vrouw van Namen, Deel I,
De Heilsboodschap, Antwerpen, Plantyn,
(1960) , 160 pp.
Iedereen zal het er wel overeens zijn, dat
de geschriften van abbé Colomb een diepgaande invloed hebben gehad op de vernieuwing van het godsdienstonderricht. In

Zuid-Nederlandse publikaties voor het
lager onderwijs bleef deze invloed tot nog
toe echter vrij sporadisch. Het stemt dan
ook tot vreugde, een reeks handleidingen
voor het onderwijzend personeel van de
3e graad L.O. en de lagere klassen M.O.
te zien beginnen, die de inzichten van
deze vernieuwer tracht door te denken en
verder te voeren. Dit eerste deel bevat
veel interessant materiaal, dat een goede
bijbels-liturgische uitwerking biedt van
het Symbolum van het Geloof. Niet alle
lessen of alle illustraties zijn even goed,
maar we hebben de indruk, dat we met
deze publikatie in de goede richting gaan.
J. Verbeke
De Bijbel over ... .
Volgen en navolgen. Toegelicht door G.
BOUWMAN S.V.D.
De wederkomst van Christus. Toegelicht
door Drs. H. de BAAR C.M.
De prediking van het woord. Toegelicht
door Dr. J. KAHMANN C.ss.R.
Romen en Zonen, Roermond, Maaseik,
1961, per deel f 2.90.
Wederom drie voortreffelijke boekjes uit
de interessante serie „De Bijbel over".
Clerici en leken die geheel op de Bijbel
geïnspireerde geestelijke lectuur zoeken,
vinden hier hun gading. De schrijvers zijn
„Schriftgeleerden" in de goede, letterlijke
zin van het woord en weten doorgaans
hun stof op aantrekkelijke wijze voor te
stellen. De uitgever zorgt voor een aangename representatie der boekjes.
P. van Alkemade
RAHNER, Karl, Visioenen en profetieën.
-- Paul Brand, Hilversum, 1960, 124 pp.,
f 4.75.
RAHNER, Karl, Over de Inspiratie van
de Heilige Schrift. — Paul Brand, Hilversum, 1960, 92 pp., f 4.25.
Het eerste boekje is onze lezers reeds
voldoende bekend uit besprekingen van
het oorspronkelijke werkje (Streven 10-1
(1956157) 583 en 12-1 (1958159) 590) .
Wij kunnen volstaan met nogmaals te
zeggen, dat deze studie van R. een van
de allerbeste theoretische beschouwingen
is over aard en betekenis der visioenen.
De Nederlandse bewerking volgt de
tweede Duitse uitgave, waarin een Ordebroeder van R., Th. Baumann S.J., uitgebreid feitenmateriaal ter verduidelijking
en illustratie van de princiepen heeft toegevoegd.. De tweede studie stelt op dog-
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matisch plan de vraag naar Gods auteurschap van de H. Schrift. In welke zin is
God auteur van de Bijbelse Boeken? Is
dus de H. Schrift Gods eigen woord? R.
antwoordt: „De inspiratie van de Schrift
is .... Gods stichter-zijn van de Kerk,
in zover dat stichterschap juist op dát
constitutieve element van de oerkerk betrokken is, dat de Schrift is" (p. 55) .
God heeft in Christus de oerkerk gesticht
met de bedoeling, dat deze normatief zou
zijn in heel de verdere ontwikkeling van
zijn Kerk. Van deze oerkerk is de H.
Schrift een constitutief element. Daarom
is God, juist als stichter van deze oerkerk, tevens onmiddellijk auteur van deze
H. Schrift. Met deze visie op de inspiratie kan R. antwoord geven op de vele
vragen, die de huidige ontwikkeling van
de Schrift-kennis opwerpt. Ook het probleem der zgn. canoniciteit der Bijbelboer
ken ontvangt in zijn beschouwing een
antwoord. Zoals alle studies van de bekende Duitse theoloog vragen ook deze
de nodige aandacht en studie. Niettemin
moeten wij ze aan alle intellectuelen aanbevelen, omdat ze sterk bijdragen tot een
verantwoorde meningsvorming in de behandelde actuele problemen. Wij wensen
de boekjes dan ook een ruime verspreiding onder priesters en leken. Dat verdient trouwens ook de uitgever, die de
moed heeft gehad in een bijzonder mooie
vorm deze studies onder de Nederlandse
lezers te brengen. S. Trooster
SCHINDLER, Peter, Alte Wahrheit neu
gelebt, Katholicismus in unserer Zeit. --Pustet, Regensburg, 1960, 141 pp.
De oorspronkelijke uitgave (Kopenhagen,
1957) van dit werkje van de produktieve
Deense priester-schrijver behoorde tot
een „trilogie", waarin, naast deze tekst,
een studie over het protestantisme door
de Lutherse dogmaticus Regin Prenter en
een over het jodendom door de opperrabijn Melchior gepubliceerd. S. geeft een
synthetische voorstelling van het katholi•
cisme voor allen die buiten de Kerk staan,
al kan ze ook nuttig zijn voor gelovigen
die zich willen bezinnen op hun kathohek-zijn in deze tijd. In een eerste deel,
Katholizismus zu aller Zeit, krijgen we
na inleidende beschouwingen over Religiositát und IReligion .-- een vlotte en eenvoudige voorstelling van de eeuwige
waarheden: God, Christus, Kerk en sacramenten, het christelijk leven en de
eindvoltooiing. Het tweede deel, Katholizismus in unserer Zeit wordt ingeleid met
een beschouwing over Kafholizismus als

geschichtliche Erscheinung en dan volgt

een bespreking van huidige problemen en
nieuwe wegen in het godsdienstig leven.
Hier en daar voelen we een ietwat verouderde visie naar voren komen, bv.
waar alleen het sacramentele woord en
niet tegelijk de verkondiging van het
woord als een echte priesterlijke functie
wordt gezien (blz. 93) of waar onze houding tegenover alle niet-katholieken gekenschetst wordt met het woord „missie"
(blz. 124) ; deze strakke affirmaties worden evenwel grotendeels goedgemaakt
door de verdere behandeling van de problemen. De waarde van het boek ligt in
het rustig, door het geloof gedragen optimisme en de levendige stijl van de auteur, die de moderne mens onmiddellijk
aanspreekt en het lezen van alle boeken
van Schindler zo aangenaam maakt.
J. Hansen

DELANGLADE, Jean, S.J., Le Problème
de Dien, Aubier, Editions Montaigne,
Parijs, 1960, 270 pp.
Dit boek is een geslaagde synthese van
traditie en hedendaags denken. Schr.
heeft een zeer actuele klank weten te geven aan het „inquietum est cor nostrum"
van Augustinus. Volgens schr. is de
Godsaffirmatie de inzichtelijke verhelde
ring van een levenshouding (attitude vé-cue) . In een inleidend hoofdstuk wijst hij
er op dat een open houding de onontbeer
lijke voorwaarde is om op zoek te gaan
naar God. 'L'affirmation de l'existence de
Dieu comporte une mise en question radicale de notre existence elle-même dans
sa totalité'. — Behelst de wereld een verwijzing naar God? Om op deze vraag een
gegrond antwoord te geven moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de wereld als arbeidsveld van de wetenschapsmens en de wereld als metaf y
zoekt een experimenteel waarneembare-sicheralt.Dwnspme
zoekt een experimenteel waarneembare
verklaring van de wereld. De wijsgeer
stelt de vraag naar het zijns-statuut van
de wereld, is zij contingent of niet? De
contingentie van de wereld kan echter
pas aangetoond worden van uit de geestelijke ervaring van de denkende mens.
Ligt er in de geestelijke mens een verwijzing naar God? In het derde hoofdstuk
van zijn boek geeft schr. meer een logisch
antwoord op deze vraag aan de hand van
het principe van 'voldoende grond'. Er
wordt op gewezen dat elke particuliere,
geestelijke activiteit van de mens onvoldaan blijft en zichzelf tracht te overstijgen en aldus een verwijzing inhoudt naar
het Absolute Wezen, als absolute Waarr-
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heid of absolute goedheid. De grond van
zijn gedachte op dit punt geeft schr. echter in een vierde hoofdstuk, waar hij in
gesprek treedt niet 'de atheïstische mens.
Hier verlaat hij het logische vlak en
tracht inzicht te geven in onze existentiële houding tegenover het Absolute.
'L'existence nest pas un simple fait, elle
a une raison et un sens. Voilà ce qui fait
le fond de l'affirmation de l'existence de
Dieu'. (p. 181) . In een laatste hoofdstuk
wordt het probleem van het kwaad behandeld. Ofschoon de filosoof hier kan
wijzen op de louterende rol van het lijden, toch blijft hij het antwoord schuldig,
waar naar de zin en de bedoeling gevraagd wordt van de radicale boosheid
in een deel der mensheid. — Dit werk is
een eerlijk boek, dat geen enkel probleem
uit de weg gaat; steeds spreekt schr. vol
eerbied over zijn tegenstanders; de uiteenzetting is helder en toch genuanceerd,
tegelijk bevattelijk en diepgaand; het is
een boek dat de moderne, zoekende mens
heel wat licht zal brengen en de gelovige
zal steunen in zijn vertrouwen op God.
F. Vandenbussche
HERBERG, Will, Protestants, catholiques et isra" 'tes (Sociologie d'Aujourd'
hui) . --- Spes, Parijs, 1960, 288 pp., ing.
NFr. 9,90.
De kerkelijkheid der Amerikanen heeft
vanaf het begin dezer eeuw een ononder
broken opgang gekend. Dit fenomeen is
ongeveer parallel verlopen in de drie
grote godsdiensten der U.S.A. en steekt
scherp af tegenover het agnosticisme der
vorige eeuw. Hoe komt het dat de rijkste
en meest geëvolueerde staat ter wereld
ook de hoogste kerkelijkheid heeft? En in
hoever dekt deze kerkelijkheid echte
godsdienstigheid of is zij hoofdzakelijk
een uiting van sociaal conformisme? Op
deze vragen tracht de auteur, een Amerikaans protestant, een antwoord te geven vanuit een omvangrijke bronnenstu.
die en een uitzonderlijke fijngevoeligheid
voor Amerikaanse toestanden. Zijn besluit is erg genuanceerd: het lidmaatschap van een godsdienstige groep en het
pluralisme van deze groepen is een noodzakelijk element in de „American way of
life". H. meent dat tenslotte niet de godsdienst maar de democratie de eigenlijke
religie is van de doorsnee-Amerikaan en
dat de godsdienst moet helpen om het
geloof in de (geseculariseerde) democratie te ondersteunen. Deze complexe so~
ciale beweging, gekenmerkt door toenemende kerkelijkheid enerzijds en door
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uitgebreide secularisatie van het publieke
leven anderzijds, schijnt onlogisch. Het
is echter een overgangsperiode. De jongere generatie blijkt doorheen het sociaal
conformisme de kern van het geloof te
zoeken (p. 272) . Deze studie, in 1955 in
het Amerikaans verschenen, is een der
voornaamste werken van godsdienstsociologie die wij kennen. J. Kerkhofs
Christen in de tijd-Serie
LOTZ, J. B., Over de eenzaamheid van
de mens. Vert. 128 pp.
FRANSEN, S.J., P., Gods genade en de
mens. 109 pp.
KIRCHGASSNER, A., Het onophoudelijk gesprek. Vert. 75 pp.
CONGAR, Y., Zo gij mijn getuige zijt.
Vert. 102 pp.
DESSAUER, F., De zaak Galilei en wij.
Vert. 96 pp.
JUNGMANN, S.J., J. A., Het grote dankgebed van de kerk. Vert. 64 pp.
SCHNEIDER, Reinhold, Het Onze Vader, Vert. 82 pp.
Uitgeverij Patmos, Antwerpen; H. Nelissen, Bilthoven.
Bij bovenstaande uitgeverijen verschijnen
geregeld werkjes, die of onmiddellijk over
geloofszaken handelen, zoals die van
Fransen, Kirchgássner, Jungmann en
Schneider, of met het geloof verwante
thema's behandelen. Het zijn boekjes, geschreven vanuit het hedendaagse levensbesef. Het boekje van Fransen zal voor
velen een troostrijke revelatie zijn. Schnei-der schrijft een treffende meditatie over
het Onze Vader. Jungmann behandelt de
H. Mis en Kirchgassner het gebed. Het
boekje van Congar bevat drie conferenties. Er is in deze tijd, vooral bij ontwik
kelde leken, een zekere honger naar gees~
telijke lectuur ontstaan. Boeken en werkjes over de Bijbel, over liturgie, theologie
en geloofskwesties gaan vlot van de
hand. De serie „De christen in de tijd",
waartoe de meeste der boven genoemde
boekjes behoren, komt aan deze dorst tegemoet. P. van Alkemade
JOLY, Eugène, Wat is geloven? (Credoreeks nr. 1) . --- N.V. Standaard-Boek.handel, Amsterdam-Antwerpen, 1960,
156 pp.
LECLERCQ, Jacques, Christen en Wereldburger. (Credo-reeks nr. 3) . ~ N.V.
-Standaard-Boekhandel, Amsterdam-Antr
werpen, 1960, 114 pp.
In Frankrijk wordt sinds enige jaren onder de naam „Je sais — Je crois" een
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serie encyclopedische monografieën uitgegeven, die ieder een aspect van de katholieke leer en het katholieke leven afgerond behandelen. Deze reeks wil voor
enigszins meer ontwikkelde lezers — katholiek én niet~katholiek — een degelijke,
wetenschappelijk verantwoorde, maar tegelijk toegankelijke behandeling geven
van alle kwesties die maar enigszins met
het godsdienstig leven samenhangen. Als
schrijvers werden gevraagd mensen, die
specialist zijn op hun gebied en tevens de
gave bezitten hun onderwerp goed en
leesbaar te behandelen. Zoveel mogelijk
wordt geschreven over de hedendaagse
vraagstukken. Deze boekjes zijn vaak
een goede inleiding op verdere studie.
Hoewel uiteraard verschillend van waarde, moet toch gezegd worden, dat deze
uitgave een groot succes betekent. De
serie wordt reeds in meerdere talen vertaald. De Credo-reeks (onder leiding van
de Geschoeide Carmelieten) wil 50 van
de beste deeltjes uit de Franse serie nu
ook in een Nederlandse bewerking laten
verschijnen. Het boekje van E. Joly lijkt
mij voortreffelijk geslaagd. Behalve een
analyse van de geloofsakt worden ook
de voornaamste moeilijkheden behandeld,
die de mens van heden het geloven soms
zo moeilijk maken. De waarde van dit
boekje lijkt mij vooral hierin gelegen, dat
schr. zijn onderwerp niet alleen theorer
tisch behandelt, maar steeds in levend
gesprek is met de lezer die een verantwoording zoekt voor zijn geloven. In de
gekozen citaten blijkt uiteraard de Franse
oorsprong; maar prettig is, dat de bewerr
ker zoveel mogelijk naar Nederlandse
vertalingen en zelfs originele Nederlandse
lectuur verwijst. Het boekje van de bekende Leuvense moraal-theoloog Leclercq
geeft beschouwingen over de verantwoordelijkheid van de christen voor heel zijn
wereld; b.v. Christelijk universalisme en
wereldburgerschap, het Vaderland en de
wereld, het vraagstuk van de oorlog.
S. Trooster
DANIéLOU, S.J., J., De christen in de
wereld van nu. Vert. --- Dekker v. d.
Vegt, Nijmegen-Utrecht; Desclée & Cie,
Doornik, 136 pp., f 3.90.
Dit interessante werkje van de Franse
theoloog biedt precies wat de titel zegt.
Het behandelt de problemen en kwesties,
waarvoor de christen van vandaag, die
in en met zijn tijd meeleeft, zich geplaatst
ziet. Er wordt gewezen op allerlei misleidende slogans, opvattingen en meningen
en daarnaast op de juiste houding, die de

christen van vandaag heeft aan te nemen.
Een boekje dat de meeste, zo niet alle
lezers bevredigen zal en verhelderend
werkt in een geestelijk zeer bewogen tijd.
P. van Alkemade
KNOX, Ronald, Retreat in Slow Motion.
.-- Sheed and Ward, London, 1961, 234
pp., 16 sh.
Dit posthuum werkje bevat een serie instructies over allerlei godsdienstige onderwerpen die in een retraite voor jongens of meisjes ter sprake gebracht kunnen worden, maar evenzeer in een godsdienstles behandeld kunnen worden. Gebed, Mis, rozenhoedje, naastenliefde, roeping, enz. worden op heldere wijze van
alle kanten bekeken, waarbij de gelukkig
gekozen vergelijking, een zeer illustratief
voorbeeld, en de markante uitdrukking
het geheel steeds fris houden, zodat het
niet alleen jonge mensen aanspreekt maar
ook ouderen zal boeien. Het boekje is
echter meer geestelijke lezing van het
goede soort dan een retraite. W. Peters
PEPLER, C., Sacramental Prayer. ~
Bloomsbury Publ. Co., Londen, 1959, 156
pp., geb. sh. 10J9.
De elf essays van dit boekje behandelen
de verhouding van de sacramenten en de
liturgie tot het persoonlijk gebed van de
christen. Uitgaande van zijn grondidee,
dat namelijk sacrament en persoonlijk gebed aanbod en antwoord zijn van de éne
genade-werkelijkheid, toont de auteur aan
dat de liturgisch-sacramentele gebeurtenissen en daden in de Kerk de christen
tot een theologisch zuiver en rijk persoonlijk gebedsleven opwekken en opvoe.
den. De eucharistie, kernpunt van elk
sacramenteel en liturgisch leven, zal ook
op een bij zondere wijze deze gebedshouding van de christen bepalen. Dit goeddoordachte werkje beantwoordt helemaal
aan het doel dat de auteur wilde berei
ken: de kloof, die er nog immer tussen
persoonlijk gebed en liturgie bestaat, te
helpen overbruggen; en wij menen dat op
dit gebied Goor de theologen en geestelijke schrijvers meer leiding zou dienen gegeven te worden. G. Achten
DESBUQUOIS, G., S.J., La Charité..-Spes, Parijs, 1960, 192 pp., 6.00 NF.
Posthuum uitgegeven overwegingen over
de christelijke caritas, geschreven uit de
ervaring van een man van actie .-- hij
was stichter van de Action Populaire ---,
met een in de beproeving gerijpt hart.
Voor hen die goed willen zijn.
J. De Roeck
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ROSIER, I., e.a. Essays on the pastoral
problems of the catholic Church in the
World today. — Inst. Carmelitanum,
Rome, 1960, 348 pp.
Deze bundel studies is typerend voor de
toenemende internationalisering van de
Kerk: de samenstellers (religieuzen van
verscheidene instituten) horen tot alle
continenten en de bijdragen zijn opge-

steld in het Spaans, het Engels en het
Frans. Achtereenvolgens worden behandeld: Europa, de USA, Zuid~Amerika
(vooral Brazilië) , Afrika, India, Australië en de eilanden van de Stille Oceaan.
Al zijn deze essays erg ongelijk in waarde (veruit de beste zijn die van J. B.
Schuyler over de USA en van P. De
Letter over India) , vormen zij toch een
goede inleiding tot een aantal problemen
die aan de éne Kerk gesteld worden in
een complexe wereld. J. Kerkhofs
PELIKAN, Jaroslav, The Riddle of Roman Catholicism: its history, its beliefs,
its future. --- Hodder and Stoughton,

London, 1960, 255 pp., 16 sh.
De auteur van deze studie is een jong
Luthers dominee, verbonden aan de Theologische Faculteit van de Universiteit te
Chicago. Het is duidelijk dat hij eerlijk
en sympathiek heeft willen schrijven over
de katholieke Kerk, hiertoe ook gedreven
door oprechte oecumenische motieven.

Maar het katholicisme is voor hem een
raadsel, en het is hem een groot raadsel
gebleven. Na lezing kunnen we alleen
maar verzuchten hoe moeilijk het voor
een buitenstaander is de Kerk te begrijpen. Dit is zonder twijfel mede te wijten

aan het zwakke licht dat de Kerk in het
verleden uitstraalde: en dat het nu een
helder licht is, zouden we niet gaarne beweren. Maar waarom moeten we in dit
zo goed bedoelde boek weer zoveel onzin
tegen komen die geen katholiek houdt,
waarom zoveel verkeerde voorstellingen
over overigens niet zulke belangrijke zaken als de onthouding op vrijdag en het
dragen van medailles, waarom een doorheen haspelen van hoofd- en bijzaken,
van goddelijke wet en een kerkelijke
maatregel, enz. waarom onplezierige insinuaties dat Rome wel moet houden dat
huwelijk steeds te verkiezen is boven
echtscheiding, zonder de grond hiervoor
aan te geven noch ruimte te laten voor
enige nuance? Op vele punten had de
auteur gecorrigeerd kunnen worden, niet
door vaktheologen, maar zelfs door
schooljongens. Waar dit verzuimd wordt,
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dragen zelfs de beste bedoelingen weinig
bij tot beter wederzijds begrip: waaraan
in deze tijden van oecumenische bezorgdheid zulk een dringende behoefte is.
W. Peters
JAMES, Bruno S., Seeking God..-- Dar.
ton, Longman and Todd, London, 1961,
80 pp., 6 sh.
Dit dure boekje van dertien titelloze
hoofdstukjes bevat enkele gezonde, maar
niet al te diep gaande gedachten over
moeilijkheden en bekoringen in het geestelijk leven. W. Peters
LITERATUUR
LOGGENT, M. van, De psychologie van
het drama. — H. E. Stenfert Kroese,
Leiden, 1960, 182 pp., f 10.
Hetgeen de schrijver van De psychologie
van het drama zijn lezers aanbiedt, is de
geslaagde combinatie van degelijke stu
die en een jarenlange ervaring als toneelcriticus en leraar aan de toneelschool te
Amsterdam. Loggem's boek is een werk,
rijk aan inhoud, de rijpe vrucht van theorie en praktijk. Na de eerste vier, min of
meer algemene hoofdstukken: oorsprong
van het drama; mimiek en imitatie; het
ritme; de scheiding der kunsten, volgt de
eigenlijke kern van het boek in de volgende vijf hoofdstukken. Bijzonder het
hoofdstuk: identificatie en projectie is een
gedegen en heldere uiteenzetting. Hetgeen
de auteur hier poneert over de verhou
ding: speler en zijn rol; toneelschrijver en

de door hem geschapen figuren; het pu
bliek (samenspel van vertolkers en toeschouwers) getuigt van scherpe waarneming en zuiver inzicht in de psychologi.sche factoren van het drama. In de drie
volgende hoofdstukken wordt het psy-^
chologisch proces waarover het vijfde
hoofdstuk handelt, nog nader geadstrueerd zowel op fysiologisch als psychologisch terrein waarna in het slothoofdstuk
„Katharsis" het treurspel, blijspel en het
symbool naar hun wezen, hun in- en uitwerking op de hoorder worden onderzocht en ontleed. Een alleszins voortref.
felijk werk heeft van Loggeur met deze
psychologische bijdrage tot een grondiger
en rijker inzicht in het toneelspel geleverd. De bestudering van dit boek kan
alleen verrijkend en verhelderend werken
voor ieder die zich met bestudering van
het drama bezig houdt. joh. Heesterbeek
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CLAES, E., Ik en de Witte. ~ N.V.
Standaard-Boekhandel, Antwerpen, 1961,
216 blz., geb. 75 fr.
Onder een enigszins misleidende titel
biedt E. Claes ons een vervolg van zijn
memoires waarin dit boek onmiddellijk
aansluit bij Leuven. Vandaar dat wij
naast vlotte en interessante gegevens over
de genese van een beroemd boek — tevens een revelerend beeld krijgen van het
Vlaamse cultuurleven rond de eerste
Wereldoorlog. Voeg daarbij enkele heerlijke blz. over de humor, rake beschouwingen over de zin van het auteurschap
en de ontroerende laatste blz., de kern
van een milde levensvisie, dan kunnen
we slechts resumeren: neem en lees.
L. Vanden Broek
r--

Dichters om het Zuiderkruis, uitg. W.
Geerts. — Desclée de Brouwer, Brugge,
1960, 115 pp., Fr. 75.
Deze bundel bevat „Vlaams-Afrikaanse
poëzie: de Vlaamse psychè in voeling gebracht met de Afrikaanse wezenheid"
(Inleiding, p. 5) . Ofschoon vol goede bedoelingen samengesteld is het resultaat
vrij pover. Uit die beide inspiratiepolen
ontvonkt zelden een gaaf gedicht. Meestal blijft het bij een vrij vlak „inleven" in
de Afrikaanse mentaliteit en — helaas —
bij een vaak onvolgroeide poëtische weergave in onze taal. Een veel strengere selectie dringt zich op om een doorleefde
Vlaams-Afrikaanse poëzie te scheppen.
L. Vanden Broek
BRAKMAN, Willem, Een winterreis. —
Querido, Amsterdam, 1961, 153 pp.,
f 7.90.
Het zou de moeite lonen eens nader te
onderzoeken welk een grote rol artsen in
alle literaturen spelen. W. Br. is een bijna veertigjarige bedrijfsarts, die plotseling
met een boek optreedt dat van een verrassend talent getuigt. Hij schrijft een
eigenaardig realisme, waarin elk detail,
elke zin, elk woord betekenis heeft en
een merkwaardig reliëf krijgt. Het verhaal op zich zelf heeft weinig te betekenen; men zou het een psychisch stadium
in het leven van een „zoon" kunnen noemen. Deze zoon wordt plotseling geïntrigeerd door het jeugdleven van zijn vader
en onderneemt een reis naar ZeeuwschVlaanderen, waar die jeugd zich heeft
afgespeeld. Daar ontmoet hij enige oude
mensen, die hem niet veel wijzer maken,
doch ook een jong meisje, met wie hij een
groteske komedie opvoert, waaraan de
plotselinge dood van een der oude men-

sen een einde maakt. Hopelijk grijpt de
schrijver nog eens naar een hoger en belangrijker thema; hij heeft er „das Zeug"
voor. J. van Heugten
BAENZIGER, H., Frisch und "rrenmatt. ~ Francke-Verlag, Bern, 1960,
232 pp., 2 pl., geb. Zw. Fr. 15,80.
Wat een intelligent analyst en een ondeugend satiricus voor Zwitserland te
betekenen hebben, is het probleem dat
S., zelf Zwitser, tracht te beantwoorden.
De scherp geformuleerde en vaak schampere bemerkingen over de Zwitserse
kleinsteedse mentaliteit verliezen echter
niet uit het oog dat de zo uiteenlopende
opstandigheid tegen hun levensmilieu, die
deze twee auteurs gemeen hebben, de
grondimpuls vormt voor hun talent. Zijn
onmiskenbare voorkeur gaat uit naar
Frisch in wie S. de ideologische zoeker
bewondert die van werk tot werk een
rijpere evolutie vertoont die, zowel in
roman als drama, gestadig groeit van
sentimentele romance via moderne odyssea tot sociale parabel. Dürrenmatt wordt
wel gewaardeerd om gedurfde thematiek,
in persoonlijke vormgeving gedissimuleerd, maar uiteindelijk, enigszins schoolmeesterlijk, afgekeurd om de geroutineerde zoutloosheid, waarmee hij zich in
Frank V vermaakt. Het werk is bijzonder belangrijk om de massa levensdetails
die hier aangehaald worden en om de
vele fragmenten van verspreide en nog
ongedrukte opstellen. Dit biografischessayistische mengelmoes belet nergens
een rechtvaardig oordeel of een scherpe
kritiek en het door elkaar gooien van
beide facetten ontneemt het boek nergens
het evenwicht tussen volgehouden afstand en een toegeven aan de onomwonden verering, hoewel de nadruk toch
eerder overhelt naar de informatie dan
naar de interpretatie. C. Tindemans
MEINHERZ, Paul, Carl Zuckmayer.
Sein Weg zu einem modernen Schauspiel. — Francke-Verlag, Bern, 1960,
124 pp., ing. Zw. Fr. 7,50.
Deze doctorale dissertatie volgt Zuckmayers dramatische evolutie vanaf zijn
uitgefloten eerstelingen via de internationale triomfen tot de naoorlogse stukken
waarvan de echo na aanvankelijk succes
plots uitviel. Vele randproblemen der
eigentijdse dramaturgie (episch theater,
filmisch procédé, expressionistische speurtocht naar een nieuwe Mens) worden
terloops aangesneden, waarbij S. als conclusie poneert dat Zuckmayer geen ex-
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perimenteel vormvernieuwer is noch een
tendentieus thematicus die schijnbaar een
losse vorm hanteert maar in werkelijkheid doelgericht zijn tragische figuren in
albumkiekjes illustreert. Vooral echter is
hij de levensblije volksverteller die in een
gemakkeijk te volgen serie taferelen de
primitieve levenslust naast een gezond.sentimentele noot uitbeeldt. Onvermeld
blijft zijn fijne neus voor de actualiteit
die hem door de keuze der onderwerpen
(nationaal-socialisme in Des Teufels General, weerstand in Der Gesang im Feuerof en, atoomspionage in Das katte Licht)
telkens een grotere faam bezorgde dan
hij dramatisch rechtvaardigen kon. On-danks de beperkte omvang, levert S. een
grondige ontleding van Zuckmayers werk
en, ongeacht de talrijke drukfouten, blijft
zijn uiteenzetting opvallend eenvoudig
zodat we de afwezigheid van het vaak
zo stroeve academisme willen onderstrepen. C. Tindemans
MACQUEEN-POPE, W., The Pootlights Flickered. — Herbert Jenkins, Londen, 1959, 256 pp., geb. sh. 25.
Deze losse schetsen van het Engelse,
meer bepaald Londense theater tijdens de
jaren 20 slagen er zelden in de onpersoonlijke opsomming van kasstukken, steracteurs en anekdotes te ontlopen. Slechts
af en toe breekt de flits van enig inzicht
door, staat plotseling voor ons de intensir
teit van een begaafd acteur of raden we
de moeilijke doorbraak van een kranig
repertorium. Tussen veel ijdel geklets en
nutteloze commentaar in, kan je de tragische accenten bloemlezen die het échte
theater had door te maken te midden van
een lichtzinnig geflonker en een uitgesproken vraag naar niveauloos amusement. Dat een belangrijk deel van dit
boek besteed wordt aan musical en revue,
verraadt in welk milieu de auteur zich
het prettigst thuis voelt. C. Tindemans
LEWIS, R., Method- or Madness?
Heineman, Londen, 1960, 166 pp., geb.
sh. 21.
Uitdagend als de titel zelf is de hele inhoud van dit merkwaardig boek. De in
de VSA om zijn Stanislavski-trouw beruchte regisseur bundelt een aantal schijnbaar geïmproviseerde voordrachten voor
beroepsacteurs over het in sommige kringen verafgode, in andere verguisde drillsysteem. Het resultaat is belangrijk in velerlei opzicht; Stanislavski's opvatting
wordt punt voor punt en strikt kritisch
doorgelicht, misverstanden worden opge-
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ruimd, opheldering wordt verstrekt. Bovendien wordt deze technische commentaar pittig gekruid met persoonlijke ervaring. De meermaals erg loslippige toon
mag niemand weerhouden dit in vele formuleringen provocerende, maar overal intelligente handboek voor de modernistische toneelspeler grondig te bestuderen.
C. Tindemans
SAINT-DENIS, M., Theatre, The Rediscovery of Style. — Heinemann, Londen, 1960, 110 pp., geill., geb. sh. 15.
Ieder toneelkenner weet dat er een theaterprobleem bestaat. De toneelillusie heeft
weinig vat op de massa en toch gaan
bioscoop en TV uit van essentieel hetzelfde vakmanschap. De theateracteur
wenst echter niet zijn expressiemiddelen
om te schakelen terwijl hij toch een nauwere verstandhouding tussen toeschouwer en speler verlangt. Hoe nu deze
schijnbare tegenstelling te verhelpen,
maakt de vraag uit van dit boek. De voor
de hand liggende, maar in zijn consequentie aartsmoeilijke oplossing is volgens S.
het herontdekken van Stijl. In deze cursus aan de Juilliard School of Music
analyseert S., een jarenlang in Engeland
werkzame Franse theaterleider, de theatrale eigenheid van het Franse Classicisme en de Engelse toneellyriek, waarvan hij de kwaliteiten ondanks alle schijn
terugvindt in het hedendaagse realisme.
Door praktische middelen mee te delen
om het geheim van de Stijl te achterhalen,
slaagt hij erin het verleden te verhelde
ren, het heden grondig te ontleden en
richtlijnen te formuleren voor het theater
van morgen. C. Tindemans
RICE, Elmer, The Living Theatre. —
Heinemann, Londen, 1960, 306 pp., geb.
sh. 21.
In deze tekst van zijn toneelcursus aan de
New York University presenteert de Amerikaanse dramaturg, manager en regisseur een nauwelijks gecamoufleerde autobiografie. In een compilatorische veralr
gemening in enkele luttele kapittels spurt
hij door de werelddramaturgie, links en
rechts enkele instemmende knikjes uitdelend. Zelfs de Amerikaanse periode tot
na 1918 brengt hem tot geen rustiger beschouwing, maar daarna trapt hij krachtig op de rem. Onder de leiding van deze
nuchtere, ervaren en dikwijls kwade gids,
maken we een rondrit door de niet altijd
erg frisse coulissen van de toneelwereld.
Bovendien vertroebelen strikt persoonlijke feiten zijn onpartijdige blik en al is de
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onvoorwaardelijke afwijzing van het vercommercialiseerde Amerikaanse theater
eerlijk en ontroerend, de lezer kan zich
toch niet van de indruk ontdoen dat hier
in plaats van een objectieve beschouwing
eerder ressentiment wordt aangeboden.
C. Tindemans
BERGENGRUEN, W., De tiran, vert.
H. Kuitenbrouwer. --- Westland, Merksem, 1960, 256 pp., geb. F. 75.
Het verhaalschema ~ de politiechef die
de dader van een politieke moord niet
vinden kan, tot een onschuldige zich vrijwillig bij de tiran aangeeft en door zijn
offer het hele raadsel oplost --- is voor
Bergengruen slechts een aanleiding om
de bekoring van de macht te schetsen,
haar verwoestende uitwerking te demon
streren en haar onmacht voor de heilige
machteloosheid van de zich offerende
liefde. Een vergelijking met H. Boll's Biljarten om halftien, toont aan hoe de uitwerking van éénzelfde thema in twintig
jaar afstand (Bergengruen schreef in
1935) door de feitelijke situatie en het
historische geestesklimaat geheel kan veranderen. De Tiran, geschreven op het
hoogtepunt van Hitlers macht, heeft iets
tijdeloos in zijn probleemstelling, iets eerbiedigs en waarderends in zijn aanklacht,
iets sculpturaal~statisch in de karaktertekening en de bouw van het verhaal, dat
schril afsteekt tegen de ongenadige bitterheid, de onrust, het filmisch-bewogene,
het vlees-en-bloed-gewordene van elk dé-tail bij Böll. Zonder het formaat van
Böll te bereiken, blijft De Tiran toch een
groot en lezenswaardig werk. L. Monden
ZERMATTEN, Maurice, Met reine handen (La fontaine d'Aréthuse, Neder~
lands van A. Frans Lenders). — Desclée
De Brouwer, Brugge-Breda, 1960, 265
pp., ing. F. 105.
Een vreemd verhaal: een pastoor in een
Zwitsers bergdorp, die het tegen zijn gehele parochie moet opnemen. Hinderlagen, waarbij een biecht hem de mond
sluit, brengen hem als moordenaar in de
gevangenis; hij sterft er, en pas daarna
blijkt hoezeer hij als goede herder zijn leven gaf. De schrijver beeldt vooral het
inwendige van de priester uit: een zeer
gevoelig mens, onhandig en onzeker,
gauw onrustig, verder tot elk offer bereid. Iets te lang verwijlt hij bij diens
„monologue intérieur"; daarnaast tracht
hij alle episoden concreet in te kleden.
en werkt hij zijn vernuftige intrige uit.
Zijn roman imponeert méér als werkstuk

dan als dichterlijke creatie of epische
vondst, al begrijpen we de literaire en
katholieke onderscheidingen welke zijn
auteur te beurt vielen. Em. Janssen
HEIMITO VON DODERER, Grundlagen und Funktion des Romans..-- Niirnberger Liebhaberausgaben. .-- Glock ó
Lutz, Nürnberg, (1960), 51 pp., gekart.
DM 7,50.
Dit boek bundelt drie korte studies:
1. Theoretiker und Praktiker, een kritisch
overzicht van oude en recente markante
uitspraken over de roman, ze toetsend
aan de ervaring; 2. Grundlagen und
Funktion des Romans, rede in 1958 gehouden voor de Société des Etudes ger
maniques te Parijs, het kernstuk dat aan
de bundel zijn naam gaf; 3. Perspektiven,
een blik in de wording van de roman in
de geest van de schrijver. Vol hoogst interessante opmerkingen en uitlatingen,
bouwstenen en apercus, alle vruchtbaar
en tot nadenken aansporend, maar geen
synthese zoals de titel zou doen verwachten. Het geheel is meer gewijd aan
de werkwijze, dan aan de roman als
kunstgenre. Wie dus naar dit boek grijpt,
aangelokt door de titel èn door de naam
van een zo eminent criticus en schrijver,
zal ontgoocheld zijn. Niet omdat de inhoud niet loont, maar omdat de vlag de
lading niet dekt. A. Deblaere
RINSER, Luise, Der Schwerpunkt. — S.
Fischer Verlag, Frankfurt/M., 1960, 215
pp., geb. DM 12,80.
MEIDINGER-GEISE, Inge, Das Amt
schliesst um Maf. — Glock Lutz, Ni rn
berg, z.j., 243 pp., geb. DM 12,80.
De grote Oostenrijkse romanschrijfster
wijdt originele essays aan enkele van
haar onmiddellijke voorgangers in de letterkunde: Annette Kolb, Franz Werfel,
Carl Zuckmayer, Elisabeth Langg;ásser,
Bertolt Brecht. (De vier eerste zijn verschenen in verspreide tijdschriften). Haar
analyse gaat werkelijk naar de kern, het
zwaartepunt van het literair oeuvre dat
ze bespreekt. Meesterlijke literaire kritiek, die echter bij de lezer de capaciteit
tot persoonlijk oordeel en reactievermogen veronderstelt. Studies vol warme
sympathie, die echter niet blind maakt
voor leemten en gebreken. Kolbe betaalt
de prijs voor haar onafhankelijkheid.
Werfel, vol storende goedkope effecten,
sleept mee door de echtheid van zijn kinderlijk-mystiek geloof. Onder de verwar
rende druk van symboliek en problematiek ontdekken wij de echte, heldhaftige,
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heldere Langgasser. Met al haar sympathie voor het natuurfenomeen Zuck,
slaagt de auteur er niet in, hem als dusdanig te doen aanvaarden.. Brecht krijgt
de helft van het boek, maar er is geen
regel te veel in deze essentiële, moedige
en eerlijke studie; wij wensen, dat velen
onzer Westerse critici, met al hun ,,interessant" snobisme, die studie eens ernstig
mochten lezen en overwegen. --- Omgekeerd geeft een der beste Duitse critici .-haar studies over de geestelijke motieven
in de hedendaagse Duitse letterkunde
hebben blijvende waarde, veel meer dan
haar lyriek — ons een reeks verhalen
van ingehouden gaafheid. Bijna zo wezenlijk als novellen, al wil het gegeven
of de beleving geen aanspraak maken op
de uitzonderlijke symbolische geldigheid
van het novellengenre. Een keerpunt,
soms een uiterlijke gebeurtenis, soms een
verleden daad, geeft het leven plotseling
een beslissende wending. De lezer volgt
gespannen, omdat het eigenlijk gebeuren
steeds innerlijk is, doch vaak slechts
speurbaar in de kleinste verschuiving of
kwaliteitsverandering der dagelijkse daden. Menselijk echt en waardevol boek.
A. Deblaere
GIRONELLA, J. M., Spiele der Phantasie. — J. Knecht, Frankfurt/M., 1960, 262
pp., geb. D.M. 11.80.
De auteur van de merkwaardige roman
De cypressen geloven in God brengt ons
hier een paar speelse verhalen, die zeer
oorspronkelijk en boeiend zijn en steeds
op verrassende wijze de diepe kern van
het menselijk leven raken Meer dan de
helft van het boek is evenwel gewijd aan
dagboeknotities welke de auteur neerschreef gedurende een lange periode van
geestelijke depressie en neurasthenie. Het
is een aangrijpend getuigenis van de verlatenheid van de aldus afgezonderde
mens. Maar ontroerend mooi, hoe sober
ook beschreven, is de nooit aflatende
aanwezigheid van zijn vrouw, wier liefde
hem tenslotte redt uit het moeras van
zelfmoordgedachten en algehele lusteloos.heid. De strenge, kernachtige stijl van de
auteur komt ook in de Duitse vertaling
nog goed tot zijn recht. H. Jans
PERRIN, 0., La Comédie francaise 16801960. ~ Perrin, Parijs; La Rose des Vents,
Brussel, 1961, 36 pp., geïll., ing. Fr. 96.
Meer dan een piëteitsvolle herinnering
aan een van de vele verjaardagen van
deze Franse theateracademie wil deze
plaquette niet zijn. Behalve door een arti-
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kel over de diverse schouwburgen waar
deze nationale instelling behuisd is geweest, krijgt het geheel documentair reliëf door overdrukken van talrijke vignetten, plans, manuscripten, brieven en
portretten, naast inlichtingen over het
museum dat de huidige schouwburg herbergt. C. Tindemans
GREGOR, Manfred, Stad zonder medelijden. Roman. Vert. — De Boekerij
N.V., Baarn, 1961, 200 pp., f 8.90.
M. Gregor is in Nederland vooral bekend
geworden door de film „Die Br, cke", een
verfilming van de gelijknamige roman.
Ook Stad zonder medelijden, de roman
die in het Duits als Das Urteil verscheen
gaat verfilmd worden. Het gegeven is
precair. Een jong meisje wordt door vier
Amerikaanse soldaten verkracht. Dit
wordt een proces en het boek verhaalt
uitvoerig de rechtszittingen van de krijgsr
raad, waarbij het meisje allerintiemste
vragen gesteld worden. Het slot is dat het
meisje de dood zoekt. De auteur heeft
over dit gegeven een middelmatige roman
geschreven zoals er talloze verschijnen,
een meer knap en handig relaas dan een
diepgaand verhaal. Het best is hij nog
geslaagd in de verdediger der schuldigen,
Kornef. J. van Heugten
GEISSLER, Christian, -Een generatie
zwijgt. Vert. r Moussault, Amsterdam,
1961, 240 pp., f 10.90.
In 1960 verscheen in Duitsland een opzienbarend boek, dat An f rage tot titel
had en een bijtende kritiek en satyre bevatte op de generatie die Hitler in het
zadel had geheven en de oorlog toejuichte. Johan Winkler heeft het uitstekend
vertaald. Ongeveer in de vorm van een
roman heeft de ruim 30-jarige schrijver
de oudere generatie haar lafheid en verdwazing, haar instemmen met Germanenverheerlijking en Jodenvervolging op de
allerscherpste wijze verweten. Een dergelijke koudwaterstraal kan in Duitsland
geen kwaad. Natuurlijk is de auteur, die
overigens voortreffelijk weet te schrijven,
eenzijdig en onbillijk. Zo wekt het boek
de indruk dat bijzonder de katholieke
kerk en haar bedienaars het Hitlerdom
onvoorwaardelijk zouden hebben toegejuicht, terwijl toch b.v. de Kardinalen
Faulhaber en von Galen tot de felste
bestrijders van het regime behoord hebben. Hij citeert vaak uit de „Werkhefte
katholischer Laien", waarvan ik niet weet
of dit een volmaakt zuivere bron is.
Blijkbaar is hij van katholieken huize en

918

BOEKBESPREKING

zit met dit katholieke verleden in de
knoop, zoals er hedentendage meerderen
zijn. Het boek is een wonderlijk mengsel
van een literaire fictie en een bittere
aanklacht, misschien te bitter om haar
doel te bereiken. J. van Heugten
PRIESTLEY, J. B., The story of Theatre. ~ Rathbone Books Ltd., Londen,
1959, 70 pp in kleurdr. geïll.
Een wereldgeschiedenis van het toneel in
68 pagina's is ondenkbaar. Het is dan
ook S.'s bedoeling niet geweest een persoonlijke stellingname tegenover dit probleem te formuleren maar wel in enkele
opgepropte volzinnen de essentie kernachtig voor te stellen. Ondanks deze beperking krijgt hij binnen de schamele
ruimte nog een boodschap geplaatst: hoe
nl. het levende theater een artistiek medium uitmaakt dat door andere illusievormen niet kan verdrongen worden. Deze
eigenheid wordt meesterlijk geïllustreerd
door een luxueuze keuze van meestal in
kleurendruk weergegeven schilderijen, miniaturen, etsen, tekeningen, beelden en
foto's uit een periode van 3000 jaren en
een ruimte van 3 werelddelen. Van zakelijk magazijn groeit het boek daardoor uit
tot een bibliofiel museum. C. Tindemans
CHADWICK, Owen, Victorian Miniature, r Hooder and Stoughton, London,
1961, 189 pp., 25 sh.
Dit historisch vignette is boeiender dan
menige historische roman. De twee
hoofdpersonen zijn de landjonker en de
dominee in een dorpje in Norfolk. Om
deze twee hoofdpersonen treffen we de
gehele dorpsgemeenschap, en beleven we
haar gebeurlijkheden in de middenjaren
van de vorige eeuw. Al het wel en wee,
alle behulpzaamheid en alle ruzies, diepe
vroomheid en veel menselijke zwakheid,
enz.; zelfs een echte moord vindt er
plaats, met het rechtsproces en de executie! De bronnen zijn de dagboeken en
andere aantekeningen van de twee hoofdfiguren, die ons bewaard zijn gebleven.
Schr. heeft een zeer boeiend en ook zeer
interessant boek gecomponeerd: door
knap de dagboekgegevens aan een te rijgen heeft hij een zeer evocatief beeld
ontworpen van het dorpsleven, dat zo
ver van ons verwijderd schijnt, doch in
feite een eeuw geleden vrij normaal was.
W. Peters
USTINOV, Peter, The Loser. ~ Heine-mann, London, 1961, 308 pp., 16 sh.
„Schoenmaker, blijf bij je leest" komt

onwillekeurig in de geest op wanneer
men deze eerste roman leest van de toneelschrijver Ustinov. Niet dat hij bijzonder slecht is; maar evenmin bezit hij
enige bijzondere verdiensten. Het thema
is wat afgezaagd: de ontwikkeling van
een goede Duitse knaap tot een bruut
van een Nazi~man. De gebeurtenissen die
verhaald worden zijn wel erg cliché: de
„spontane" Jodenprogram, de zelfmoord
van een tot wanhoop gedreven Jood, de
fanatieke verdediging van Hitler, de sentimentele liefde van de SS-man voor de
publieke vrouw, soldatenmoed en soldatenvertwijfeling, enz. Al even cliché, en
nog onmogelijker, is het gevoerde gesprek, komt er niet op aan door wie:
merkwaardig, omdat men van een toneelschrijver juist zou verwachten dat hij een
scherp oor heeft voor de taal der mensen.
En hetzelfde cliché moeten we gebruiken
wanneer we de hoofdpersoon ontmoeten.
Geen wonder dat de roman verschrikkelijk vlak en effen aandoet: zelfs het kanonnengebulder van de tweede wereldoorlog brengen weinig leven in de brou
werij. Een zeer teleurstellend en weinig
belovend debuut. W. Peters
LAWRENCE, D. H., Phoenix: the posthumous papers of D. H. Lawrence. (Ed.
by E. McDonald) . --- Heinemann, London, 1961, 852 pp., 35 sh.
Geheel afgezien van het notoire proces
omtrent Lady Chatterley's Lovers, is de
naam Lawrence deze laatste jaren sterk
naar voren getreden in iedere studie van
de Engelse roman in deze eeuw. Zijn
reputatie is gestegen, en zijn obsessie met
liefde en sexualiteit heeft men grondiger
bestudeerd: beter begrip in deze zaken
heeft grotere sympathie met de persoon
van Lawrence ten gevolge gehad. Dat
Lawrence veelzijdiger mens en artist was
dan men gewoonlijk meent, blijkt uit de
jongste prachtuitgave van zijn nagelaten
geschriften. Het woord nagelaten is echter niet geheel juist: want in deze verzameling natuurbeschrijvingen, opstellen
over literaire werken, verhandelingen
over psychologische en opvoedkundige
onderwerpen, reisindrukken en autobiografische schetsen bevindt zich vrij veel
materiaal dat vroeger reeds in druk verscheen, in tijdschriften meest van allerlei
kleur. De indruk die „nagelaten" wekt,
dat hier een volledige uitgave van zijn
geschriften wordt gegeven, is ook onjuist:
zelfs zijn links en rechts verspreide geschriften worden hier niet in hun volledigheid gepubliceerd. Dit betekent echter
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niet dat niet een heel ruime en heel gevarieerde, en tevens representatieve keuze is gedaan. Voor wie zich interesseert
in de gecompliceerde, en enigszins ondoorgrondelijke persoon die Lawrence
was, is deze verzameling geschriften een
uitstekende gids. De oorspronkelijke uitgave verscheen in 1936. W. Peters
CHAPMAN, Raymond, The Ruined Tower..— G. Bles, London, 1961, 158 pp.,
13 sh. 6 d.
De niet vermelde Ivoren Toren van de
schr. is de uitdrukking van de diepste
Godsmysteries in en door de meest verheven literaire kunst. De toren staat op
instorten omdat de christelijke kunstenaar
enerzijds het mysterie heeft gereduceerd
tot leerstellingen en een bepaalde levensethiek, anderzijds omdat hij vaak ongevoelig geworden is voor de functie van
taal en beeldspraak als uitdrukkingsmiddelen van het geheim. De opstellen staan
vol goede, scherpe opmerkingen omtrent
de last die op de christen-literator drukt,
maar het geheel wekt de indruk dat schr.
zelf met dit moeilijke onderwerp nog niet
geheel in het reine is gekomen. Als gids
stimuleert deze studie zonder twijfel,
maar zij bevredigt niet; dat de auteur
zich hoofdzakelijk beperkt tot het werk
van T. S. Eliot, Charles Williams en
Christopher Fry om zijn mening te illustreren en zijn stelling waar te maken,
lijkt ons mede een gedeeltelijke verklaring
van zulk een onvoldaanheid. W. Peters
PAULHAC, Jean, Wij hebben niet om
het leven gevraagd. Vert. — H. Nelissen,
Bilthoven; 't Groeit, Antwerpen, 252 pp.,
f 4.90.
Een goed geschreven, boeiend verhaal
van een Parijse gamin, die, thuis verwaarloosd, in de onderwereld dreigt te
verzinken, doch door de zorg van een
wijs en begrijpend rechter in een verbeteringsgesticht terecht komt en daar in
het goede spoor geleid wordt.
J. van Heugten
PALUMBO, Nino, De papieren kooi.
Roman. Vert. Diamantreeks. — H. Nelissen, Bilthoven, 1961, 288 pp., f 8.90.
Chessa is een bankemployé, een mieserig,
eenzelvig mannetje, die leeft als een klui,zenaar, door zijn medemensen wordt
voorbijgezien of uitgelachen en, om nog
enigszins de aandacht te trekken, de
kranten uitspelt en het gelezene tracht
over te vertellen. Dit is de papieren kooi,
waarin hij leeft. Als hij enige malen we-
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gens die krantenmanie te laat op de bank
komt, wordt hij ontslagen. Dit psychologisch geval heeft Palumbo met talent beschreven, de hulpeloze bediende tegen-.
over de almachtige bank. Veel afwisseling biedt het gegeven niet, maar de
auteur heeft de zonderlinge figuur met
indringende finesse verbeeld.
J. van Heugten
KUNST EN
CULTUUR
SCHWENCKE, Johan, Het beeld van
het Nederlandse ex-libris 1880-1960. .-Wereldbibliotheek-Vereniging, Amsterdam-Antwerpen, 1960, 78 pp., 100 illust.,
f 7.,--.
Iedere tijd heeft zijn eigen levensstijl, die
noodzakelijk ook in de kunst tot uiting
komt. Dit kan moeilijk anders, daar de
kunstenaars wel het felst reageren op het
ritme van het leven. De stijl van zo'n tijd
zal men terug kunnen vinden in de grote
monumenten van de kunst, maar ook in
kleine, weinig opvallende kunstwerkjes.
Wel zeer duidelijk weerspiegelt het exlibris de geest van de tijd en zo kan een
overzicht van tachtig jaar ex-libris-kunst
in Nederland een interessant stuk geestesgeschiedenis zijn van ons land, vooral
wanneer dit geïllustreerd wordt met suggestieve, zeer mooie afbeeldingen van
kunstzinnige boekwerken. Johan Schwencke heeft de taak op zich genomen om
deze geschiedenis te schrijven, en dit was
hem veilig toevertrouwd. Zijn grote belangstelling en degelijke studie van dit
onderwerp gaf hem de gelegenheid om
reeds vele belangrijke boeken over het
ex-libris te publiceren. Dit pas verschenen boek bevestigt zijn grote kennis van
zaken, zodat geen een oprecht-belangstellende er aan voorbij kan gaan. Daar dit
werkje rijk en uitstekend geïllustreerd is,
krijgt men inderdaad een zeer goede indruk van de ontwikkeling van deze nobele kunst, die vaak in het kleine het
edele poogt te bereiken. De Wereldbibliotheek-Vereniging heeft met deze nieuwe
uitgave haar leden en vele anderen een
uistekende dienst bewezen. C. de Groot
BIELER, Ludwig, Irland Wegbereiter
des I ittelalters. --- Urs Graf-Verlag, Olten, Lausanne und Freiburg i. Br., 1961,
155 pp., 23 X 30 cm., kleur- en zwartwit-foto's, Fr./D.M. 38.
Onder de algemene titel Statten des Gei tes geeft de Urs Graf-Verlag te Olten
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GERSON, H.; KUILE, E. H. ter, Art

huizen op de grote markt te Brussel manifesteert. Er werden in de jaren van de
17de eeuw ook verschillende kerken gebouwd, o.a. in opdracht van de Jezuïetenorde, zodat men de barokkunst in de ker
kelijke bouwstijl eveneens kan bestuderen. Ter Kuile heeft dit met grote toewijding en uitstekend vakmanschap gedaan,
waardoor dit deel van het boek zeer
waardevol is. De beeldhouwkunst van
het Zuiden was in de jaren van de vitale
barok zeer rijk en dynamisch, het laatste
ook in dit opzicht, dat de grenzen van
het huidige België te eng schenen en de
plastiek een uitweg zocht naar de Noordelijke Nederlanden. Verschillende kunstenaars uit de Spaanse Nederlanden hebben in de Republiek gewerkt en zij hebben daar de ietwat koele, stijfdeftige sfeer
van de noordelijke barok met zuidelijk
vuur verlevendigd. Ter Kuile geeft hiervan boeiende en interessante voorbeelden. Gerson had het, in zekere zin, moeilijker, omdat hij zo buitengewoon veel
materiaal moest verwerken. De Zuidelijke
Nederlanden hebben juist op het gebied
van de schilderkunst toen opnieuw een
hoge bloei beleefd. Men behoeft slechts
de namen te noemen van Rubens, Jordaens en Van Dijck om te begrijpen, dat
hier alleen al een boekdeel over te vullen
was. Gerson heeft aan deze drie figuren
een belangrijk deel van zijn studie gewijd
en men kan dit ruimschoots waarderen.
Ondanks de kritiek, die vooral vaak Rubens heeft getroffen, ontkomt men niet
aan de grootse visie en machtige kunst
van deze kunstenaar. Hij heeft een eigen
stijl geschapen en de kunstopvattingen

and architecture in Belgium, 1600 to 1800.

van velen blijvend beïnvloed. Ofschoon

Penguin Books, Ltd., Harmondsworth,
Middlesex, 1960, 236 pp., 160 ill., 63 S.
De vermaarde kunstgeschiedenis van
„The Pelican History of Art" wordt met
dit nieuwe werk over de kunst en architectuur in België, tussen 1600 en 1800,
voortgezet. Dit deel is samengesteld door
Dr. E. H. ter Kuile, die de bouw- en
beeldhouwkunst beschreef, terwijl Dr. H.
Gerson de schilderkunst toelichtte. Daarmede is een belangrijke taak aan bekwame mensen toevertrouwd, en zo kon men
ook uitstekende resultaten verwachten.
De periode 1600-1800 is voor de ZuidNederlandse bouwkunst zeer belangrijk.
De Spaanse Nederlanden beleefden onder de Aartshertogen Albert en Isabella
een bloeiperiode en de luister van hun
goed bestuur vond een schone weerspiegeling in de rijke barokkunst van de 17de
eeuw, zoals die zich b.v. in de prachtige

L'OEIL — Nrs 61-72, 1960, telkens een
80-120 pp., rijk geïll., voor Benelux. —
Possemiers, Brussel 18, b.f. 600.
In een van de eerste nummers van de
jaargang 1960 schrijft L'Oeil van de Italianen dat zij nooit ,,à court d'idées" zijn.
Ook L'Oeil blijkbaar niet. Nummer na
nummer blijft dit kunsttijdschrift waardevolle studies, boeiende reportages, uit-

een prachtige serie rijk geïllustreerde
werken uit, Siena, Sinai, Athos, Fes Stadt
des Islam en thans Irland. De ondertitel
„Wegbereiter des Mittelalters" verwondert een ogenblik. De auteur behandelt
uitvoerig het Ierse kloosterwezen der
vroegste middeleeuwen en dit heeft inderdaad een grote invloed gehad op de
Westerse wereld. Ierse monniken zwermden uit over West-Europa, stichtten
kloosters en verspreidden in die vroege
eeuwen Christendom en cultuur. De
schrijver is professor in handschriften.
kunde te Dublin; een groot deel der gekleurde zowel als der zwart-wit-illustraties bestaat uit weergaven van Oud-Ierse
manuscripten, initialen, evangeliaria, enz.
Oud-Ierland herleeft enigszins in dit boek,
met zijn kloosterruïnes, zijn mysterieuze
vennen en moeren en zijn grote schat aan
oude kerkelijke schrifturen. Inderdaad een
merkwaardige Statte des Geistes.
J. van Heugten
CALDER, Ritchie, The Inheritors. The
story of Man and the world he made. ~
Heinemann, London, 1961, 345 pp., 25 sh.
In deze populaire cultuurgeschiedenis van
het mensdom geeft schr. een verdienstelijk
overzicht van ontstaan en groei der beschaving, en waagt hij zich zelfs aan de
toekomst. Het geheel vormt interessante
lezing en is tegelijkertijd een aardig snuffelboek voor wie op zoek is naar allerlei
wetenswaardigheid van het ontstaan van
het wiel tot de laatste satelliet.
W. Peters

-

Gerson zich vooral bepaalt tot kunsthistorische gegevens, krijgt men toch een
sterke indruk van Rubens' persoonlijkheid, als men deze studie leest en de
prachtige foto's van Rubens' werk beschouwt. Dit boek over de kunst van de
Zuidelijke Nederlanden in een belangrijke, dikwijls bewogen periode van hun
bestaan is wederom een waardevol deel
in de uitmuntende serie van „The Pelican
History of Art". C. de Groot
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stekende illustraties brengen. Het blijft
vrij constant het hoog kwaliteitsniveau
van zijn eerste nummers bewaren, zonder
aan dit ander punt van zijn programma,
een „revue vivante" te zijn, te kort te
komen. Gedurende de zes jaren van zijn
bestaan heeft het zijn geheel eigen plaats
in het landschap van de kunsttijdschriften ingenomen. Zijn interesse is geleidelijk aan verruimd, zijn fysionomie gewijzigd. Meer dan vroeger werd het laatste
jaar aandacht gegeven aan de architectuur en meer in het algemeen aan het
moderne wonen in de breedste zin van
dit woord. De kunstboeken die verschijnen, worden van meer nabij gevolgd en
met zorg besproken. Ook het bizarre van
onze moderne wereld, waar alles naast
elkaar leeft en waar elke inval recht op
bestaan heeft, kreeg ruim zijn plaats. Het
is 'onbegonnen en overigens nutteloos de
verschillende artikelen en rubrieken te
vermelden. Zelfs een volledige inhoudstafel zou op verre na geen beeld kunnen
geven van de rijkdom en verscheidenheid
die een jaargang van L'Oeil bevat. Want
de rijkdom en de verscheidenheid van
L'Oeil bestaat niet alleen in het publiceren van artikelen over alle mogelijke onderwerpen, maar in de bescheiden en verborgen stellingname van dit tijdschrift dat
ons confronteert met het menselijk fenomeen zoals dit zich in de oude en nieuwe
kunst voortdurend opnieuw openbaart.
G. Bekaert
THIEL, Erika, Geschichte des Kostüms.
— Henschelverlag, Berlin, 1960, 676 pp.,
64 klpl., 548 ill. geb. DM 50.
De evolutie van het Europees kostuum
vormt een boeiend stuk geschiedenis
waarin men de ontwikkeling zelf van de
Europese beschaving d.w.z. van de Europese mens kan volgen. Is de beschrijving van de modeverschijnselen in de
tweeduizend jaar Europese geschiedenis
nog vrij eenvoudig, de analyse en de interpretatie ervan wordt zeer complex,
want met het menselijk kleed is het gesteld als met het kunstwerk: de gehele
mens spreekt er zich, meer onbewust dan
bewust, in uit. In haar boek onderneemt
Erika Thiel een ernstige, maar al te
schoolse, poging om de beschrijving van
de mode-evolutie te laten uitgroeien tot
een beschavingsgeschiedenis. Zij begint
haar studie bij het Griekse gewaad en
vervolgt ze door alle verwikkelingen van
de West-Europese geschiedenis tot op
onze dagen. Zij brengt in haar beschrijving en in de keuze van haar illustraties
heel wat gegevens bij elkaar, maar weet

deze niet voldoende te orkestreren. Vooral de behandeling van de hedendaagse
periode is vrij mat en men voelt er, vooral in de illustratie, de bescheiden druk
van de Oostduitse cultuurpolitiek.
S. Heester
ARIAS, P. E., '-- HIRMER, M., Tausend
Jahre Griechische Vasenkunst.
Hirmer Verlag, München, 1960, 114 pp. +
52 klpl., 240 pl., 31 x 24 cm.
Bij de bespreking van het boek van prof.
W. Kraiker over de monumentale schilderkunst van de Griekse Oudheid hebben
wij gewezen op de rol die de vazenschildering bij de reconstructie van deze stijlontwikkeling speelt. Het schitterende
boek van de professoren Arias en Hirmer toont ons de duizendjarige ontwikkeling hiervan. Het boek verscheen in de
befaamde reeks van de Hirmer-Verlag
waarin de kunst van Egypte, Kreta en
Mykene, de Griekse plastiek, de vroegchristelijke en de byzantijnse kunst reeds
werden behandeld. Het bevat een korte,
maar substantiële inleiding van prof. P.
E. Arias. Zoals prof. Kraiker het in zijn
boek aantoonde legt ook prof. Arias er
de nadruk op dat de Griekse vazenkunst
meer is dan een soort anekdotische geschiedschrijving. Met haar specifieke middelen staat zij te midden van de Griekse
kunstschepping en reveleert in haar vorm,
haar stijl, haar ikonografie het tot stand
komen en het ontwikkelen van een wereldvisie waarin de mens, als beeld van
de godheid, in het middelpunt staat. De
meer dan driehonderd platen, haast alle
over de volle pagina, waarvan daarbij
een vijftigtal in kleur, laten de historische
evolutie meeleven, de verschillende centra onderscheiden, tonen de verscheidene
aspecten van de Griekse vazenkunst. Het
vrij uitvoerig commentaar bij de illustraties behandelt de verschillende stijlen,
scholen en schilders en geeft een gedetailleerde beschrijving van elke afbeelding.
De technische verzorging en de presentatie van het boek is, zoals wij nu van de
Hirmer-Verlag al gewoon zijn, van allereerste kwaliteit. G. Bekaert
r--

POBé, Marcel, en ROEIBIER, Jean, Das
Gotische Frankreich. — Schroll-Verlag,
Wien, 1960, 334 pp., 249 pl., 30 x 23
cm., geb. DM 54.
In hun nieuw boek zetten M. Pobé en J.
Roubier, van wie we reeds Kelten-Romer
en Gallia Roma:nica kennen, hun ontdekkingstocht voort in het Franse kunstpatrimonium. Allen kennen wij de namen
van de grote Franse kathedralen, die Pé-
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guy als een welluidende litanie heeft samengebracht. Maar in de schaduw van
deze hoge namen leven vele, meer bescheiden gestalten waarin de gotische
mens zich misschien minder indrukwekkend, maar toch ook overtuigend heeft
uitgesproken. Het getuigt van het waarachtig interesse van de auteurs dat zij
ook deze modeste werken in hun synthese van de gotiek verwerken en er
zelfs een ruime plaats aan toekennen. Op
deze synthese komt het trouwens bij hen
aan. Zij maken geen inventaris, maar
trachten in een opeenvolging van mooie
opnamen zowel de verschillende provinr
cies van de Franse gotiek als zijn verschillende programma's en stijlvormen in
een voor ons levende eenheid voor te
stellen. De auteurs zijn er immers van
overtuigd dat de gotiek, al is zij misschien niet meer de geprivilegiëerde stijl
van onze dagen, toch nog een waarde bezit voor ons als wij tenminste deze monumenten met nieuwe ogen kunnen zien.
Wij bekennen gaarne dat de auteurs ons
met hun inleiding en keuze van illustraties daartoe dwingen. Niet zozeer de individualiteit van de monumenten wordt
in het licht gesteld als wel de gemeenzame karakteristieken van een stijl. Sa
men met het boek van M. Aubert over de
gotische kathedraal en dat van Busch en
Lohse over de gotiek in Europa vormt
dit boek als het ware de bepaling van de
nieuwe houding die onze tijd ten overstaan van de gotiek heeft aangenomen.
G. Bekaert
HALL, Norman, Photography Year Book

die zij alleen ons kunnen reveleren. Verscheidene van deze grootmeesters zijn in
het Photography Year Book vertegenwoordigd met uitstekende opnamen.
S. Heester
VEDOVA, Emilio, Blutter aus dem Tagebuch. — Prestel-Verlag, München,
1960, 80 pp., 10 klpl., 8 pl., talrijke afb.
Werner Haftmann kon zijn vriend Emilio
Vedova, een van de meest markante persoonlijkheden van de huidige schilderkunst, niet beter aan ons voorstellen dan
door de uitgave van enkele uittreksels uit
het dagboek, waarin de twee meter lange
schilder met de volle baard zijn wonderlijke levensavonturen en zijn artistieke
evolutie op een goedige wijze verhaalt.
Er ligt een zekere tegenspraak tussen dit
rustig-boeiende verhaal en het nogal bewogen leven dat zich uitspreekt in een
niet minder bewogen kunst. Met evenveel
vanzelfsprekendheid verhaalt ons Vedova
van de angstwekkende of komische situaties waarin hij zich bevond en van de
diepste beschouwingen die in zijn werk
leven. Allen die van de kunst van Vedova houden of ze nog moeten ontdekken
hebben in dit boekje, dat ondermeer uitstekende kleurplaten bevat, een goede
gelegenheid tot kennismaking. Haftmann
besluit het met een kort nawoord.
G. Bekaert
-

GESCHIEDENIS

1961. ^-- Photography Magazine, Londen,

1960, 240 pp., 208 pl., geb. 30 sh.
Onder de periodieke fotoboeken die de
laatste jaren fel zijn toegenomen bewaart
het Engelse Photography Year Book zijn
vaste plaats. Het populaire Photography
(Magazine) overtreft zich in deze jaarlijkse uitgave altijd een beetje en brengt
het ook dit jaar weer tot een goede ser
lectie van representatieve foto's, steeds
binnen de grenzen van wat men een realistische fotografie zou kunnen noemen,
met daarenboven nog een zekere voorkeur voor het humoristische, pittoreske of
zelfs bizarre detail. Men hoort soms nog
spreken over de passiviteit van dit moderne communicatiemiddel. Veel middelmatigheid kan daartoe wel aanleiding geven. Maar ook op dit gebied breken de
grote meesters steeds weer de cliché's
door om het tot een directe en pakkende
zegging te brengen van werkelijkheden

LUZ, Pierre de, Histoire des pages. ~
Ed. Albin Michel, Parijs, 1960, 2 delen,
421 en 493 pp., geïll., NFr. 42 voor de 2
delen.
Deze vulgariserende pausengeschiedenis
van de hand van Pierre de Luz werd, na
diens dood, voor de periode sinds 1900
voleindigd door Gonzague Truc. Voor de
eerste pausen is zij terecht zeer beknopt,
om stilaan uitvoeriger te worden en ten
slotte voor de pausen vanaf de Franse
reovutie een derde van het werk te reserveren. Het boek leest prettig en vlot
en schetst in een groots panorama de
pausen en hun diverse activiteiten. De
twee Franse auteurs hebben hier een
poging gedaan om ook nog andere landen
dan Italië (en de pauselijke staten) en
Frankrijk te behandelen. Al waarderen
wij al dit goede, toch bevredigt deze paur
sengeschiedenis ons niet. De ruimte die
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de verscheidene kwesties toebedeeld krijgen, is niet altijd in verhouding tot hun
belang: zo worden de missies uiterst karig
bedeeld; de oprichting en eerste activiteit
der Jezuïetenorde wordt in één bladzijde
afgehandeld, terwijl de opheffing van die
orde in 16 bladzijden wordt uiteengezet.
Daarenboven ignoreren de auteurs, die
geen echte kerkhistorici zijn, tal van
kwesties, of geven een onjuiste voorstelling. Een paar voorbeelden: over het graf
van Petrus en de catacomben staan er
verscheidene onjuistheden; de auteur laat
het voorkomen alsof de Benedictijnerorde
reeds in de zesde eeuw zich volop begon te verspreiden, en bespreekt de wijze
en ruime richtlijnen niet die Gregorius de
Grote aan de eerste missionarissen van
Engeland gaf; over het Oosters schisma
horen wij een Westerse en dan nog oude
klok; de diepe grond van de dubbele
pauskeuze in 1378, die aanleiding gaf tot
het Westers schisma, vermoedt de auteur
niet eens; de visie op Luther is grondig
verkeerd; de twee bladzijden over de Ne.derlanden in 1559-1572 staan vol onjuistheden; de Nobili in Indië wordt besproken, maar de grandioze initiator van die
nieuwe missiemethode, Ricci, wordt niet
eens vermeld; het geval Galilei wordt te
eng behandeld; bij de voorgeschiedenis
van het Vaticaans concilie worden wel
de Franse, maar niet de Duitse polemieken, met Döllinger, behandeld; het integrisme onder Pius X wordt handig weggelaten. Vermelden wij nog dat de tekst
door 23 platen en talrijke kaarten van de
pauselijke staten wordt opgeluisterd, en
dat een uitvoerig register het boek aan.vult. M. Dierickx
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is spannender dan menige roman. En in
de laatste pagina's komen we de onvergetelijke figuur tegen die Churchill heet
en in dit gebied van de Nijl en de Sudan
zijn geschakeerde loopbaan begonnen is.
Men vraagt zich na lezing van dit boek
onwillekeurig af waarom er blijkbaar
zulk een honger bestaat naar fictieve verhalen, terwijl het leven spannender, boeiender, leerzamer is dan heel veel fictie.
W. Peters

pp., 25 sh.

WILLIAMS, Francis, A Prime Minister
Remembers. The war and post-ware memoirs of the Rt. Hon. Earl Atlee..-- Heineman, London, 1961, 264 pp., 21 sh.
Als leider van de Labour Party werd
Atlee vice minister-president in Churchill's coalitie-oorlogskabinet. Onmiddellijk na het einde van de oorlog werd hij
na de overwinning van de Labour Party
in de verkiezingen minister-president en
bleef dit tot de partij bij de verkiezingen
in 1951 werd verslagen. De nu uitgegeven memoires die deze periode beslaan
werden niet door Atlee zelf geschreven;
zij zijn samengesteld uit persoonlijke herinneringen en commentaren van Atlee uit
hier en daar direct van de band opgenomen gesprekken met de schr., en verschillende officiële documenten en brieven. Het geheel vormt een interessant
boek, dat niet alleen de politieke geschiedenis van de jaren vlak na de oorlog
geeft, maar ook inzicht verschaft in het
leven van een partij-leider en ministerpresident, alsook een idee bijbrengt van
zowel vriendschap als wanbegrip tussen
politieke figuren en partijgenoten. Potsr
dam, de atoombom, de luchtbrug, Mosadecq, Korea, en vele andere woorden en
namen nodigen tot lezing en geen lezer
zal teleurgesteld worden. W. Peters

In dit prachtig geschreven en boeiend
verhaald stuk geschiedenis, waarin de
Witte Nijl de held is, geeft schr. ons een
overzicht van hetgeen zich tussen de
jaren 1860 en 1900 afspeelde. Het is een
verhaal van moeilijke ontdekkingsreizen,
van afschuwelijk wrede botsingen tussen
de Europeanen en de stammen, van de
meest onmenselijke mishandelingen, een
verhaal ook van ongelooflijke moed,
doorzettingsvermogen, en iets van trots.
We komen de overbekende namen tegen
van Livingstone en Stanley, maar vóór
dezen van Speke, Burton en Baker, en
verschillende anderen. Het geheel, maar
vooral de hoofdstukken die zich concentreren op Gordon en de val van Kartoum,

ADBURGHAM, Alison, A Punch His.
tory of Maners and Modes 1841-1940.
~ Hutchinson, London, 368 pp., 63 sh.
De manners and modes waarvan in de
titel sprake is, beperken zich hoofdzakelijk tot het uiterlijk voorkomen van de
Londense dames; naast kleren, haren en
make-up wordt ook belangstelling getoond voor haar ontspanningsleven en de
sport, maar de schrijfster beweegt zich
nauwelijks hierbuiten. De geschiedenis
zelf moet het van aan Punch ontleende
humoristische plaatjes hebben, want het
verhaal wordt zonder veel inspiratie verteld, terwijl de taal zelf ook iedere distinctie mist. Als een prentjes-album is het

MOOREHEAD, Alan, The White Nile.
— Hamish Hamilton, London, 1960, 383
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daarom wel aardig (ofschoon duur) ,
maar als een stuk sociale geschiedenis,
^-- en als zodanig is het zeker bedoeld
(men sla er de bibliografie en de index
op na!) —, moet het toch een teleurstelling genoemd worden. W. Peters
FILOSOFIE EN
PSYCHOLOGIE
POORTMAN, Dr. J. J., De grondpara..
dox, en andere voordrachten en essays.
Van Gorcum & Co., Assen, 1961, 366
pp., ing. f 17.50, geb. f 19.50.
Prof. Poortman verstaat in zijn geschriften de kunst om op sympathieke en bevattelijke manier zich bij zijn lezer aan te
dienen, hoewel hij weet dat velen van die
lezers niet ver werkelijk met hem mee
zullen gaan. Het hier vermelde werk bevat 23 bijdragen (waarvan drie nog nergens eerder verschenen) , die goed kunnen
dienen als verduidelijking en nadere toelichting van hetgeen schr., elders meer
systematisch of meer in aansluiting bij de
geschiedenis, ons van zijn opvattingen
heeft doen kennen, in het bijzonder over
problemen rond de geestelijkheid en onsterfelijkheid van de mens en aangaande
de menselijke godskennis. Evenals in anr
dere werken, blijkt ook hier weer de grote belezenheid van de auteur over een
zeer uitgestrekt terrein; dat zulks echter
lang niet denkbeeldige gevaren van eenzijdigheid en onjuistheid met zich kan
meebrengen, blijkt o.a. in hetgeen herhaaldelijk over christelijk geloof en theo-

logie gezegd wordt: alleen een fragmenr
taire en meer dan eens oppervlakkige informatie kan leiden tot uitspraken die wij
vinden b.v. over de H. Drieëenheid, de
schepping, de opstanding, over Sint-Paulus, Augustinus of Thomas. Dat is jammer, nu vinden wij nauwelijks een basis
voor een echt gesprek. C. Verhaak
MARCEL, Gabriel, Homo Viator. Een
filosofie van de hoop. Vert. D. de Lange,
inl. Dr. B. Delfgaauw. ^-- Erven J. Bijleveld, Utrecht, 1960, 158 pp., f 6.90.
Deze vertaling van Homo Viator, een
werk van Marcel, dat in 1944 verscheen,
is al de vierde Marcelvertaling in deze
serie en de uitgever bewijst aan het Nederlandse publiek, dat wel graag filosofie
leest, maar geen Frans meer kent, een
zeer grote dienst. Wel zal men er rekening mee moeten houden, dat slechts een

gedeelte van de oorspronkelijke reeks
artikelen hier in de vertaling is opgenomen, zij het ook het meest belangrijke. De
vertaler heeft zijn moeilijk werk met veel
zorg verricht, ook al zal menigeen die
Marcel in diens eigen taal las, weer naar
het Frans teruggrijpen om de juiste nuances mee te kunnen proeven ... .
J. H. Nota
HAYNES, Renee, The Hidden Springs.
An enquiry into extra-sensory perception. --- Hollis and Carter, London, 1961,
264 pp., 30 sh.
De grote variatie verschijnselen die zich
op het terrein van de parapsychologie en
wat hiermede direct of indirect in verband staat voordoen, vormt het uitgangspunt van deze studie over de psi-factor.
Aan het bestaan van deze factor kan niet
getwijfeld worden. Dat hij zich in de
loop der geschiedenis, bij verschillend
slag mensen, bij allerlei rassen, alsook in
het dierenrijk, op zeer uiteenlopende,
vaak zeer onverwachte en verrassende
wijze heeft veruiterlijkt, zet niet alleen de
psycholoog aan het denken, maar evenzeer de bioloog en de fysicus, alsook de
theoloog. Schrijfster geeft een voortreffelijk overzicht van het voor handen zijnde
materiaal en bespreekt allerhande pogingen, nu en in het verleden aangewend om
de psi-factor te verklaren en zijn natuur
nader te bepalen. Voorzichtig wijst zij de
weg naar een nieuwe interpretatie, die
uitgesproken theologisch is gekleurd; zij
geeft echter toe dat de gehele kwestie
nog „profoundly mysterious" is. Dit heldere overzicht van een duister probleem
is een zeer belangrijk boek, misschien niet
op de eerste plaats voor hem die zich
reeds lang met parapsychologische verschijnselen heeft bezig gehouden, maar
wel voor iedere ontwikkelde lezer. Opgevoed in een traditie die enerzijds te
rationalistisch is, anderszijds te veel
waarde hecht aan de natuurwetenschappen en haar resultaten, dreigt het gevaar
dat de dimensie van het geestelijke, en
van het buiten-zintuiglijke, geheel verloren raakt. Wanneer de lezer bovendien
enigszins bekend is met de visie op de
schepping van Teilhard de Chardin,
met de jongste verklaringen van hetgeen
met de erfzonde in verband staat, alsook
met de diepste implicaties van de Incarnatie, zal deze studie er zeker toe bijdragen hem meer kennis van, en grotere
waardering bij te brengen voor de ongedroomde, en vaak nog ongehoorde, wonderen van Gods schepping. W. Peters
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BIOGRAFIE
CHAPMAN, Ronald, Father Faber. r
Burns and Oates, London, 1961, 374 pp.,
35 sh.
Het is onvermijdelijk dat de namen van
Faber en Newman allernauwst met elkaar verbonden worden. Beiden waren
bekeerde clergymen, beide innig betrokken bij het Oxford Movement, beiden
Oratoriaan, de eerste superior in Londen,
de laatste superior te Birmingham, beiden
schrijvers, beiden met veel vrienden en
veel vijanden, en helaas, beiden van zo
totaal verschillend karakter en temperament dat op de duur botsingen onvermijdelijk bleken. Wie enigszins bekend is
met Faber's geestelijke geschriften, tekent
zich onwillekeurig een diep vroom, wat
romantisch aangelegde priester, in wie
het sentiment bij tijden een helder verstand dreigt weg te duwen. Wij associëren Faber (1814-1863) moeilijk met een
harde, vrij zakelijk ingestelde mens, die
behalve een vroom boek als All [or Jesus
(de titel zelf is al relevant) schreef, ook
een monumentale kerk als Brompton
Oratory bouwde. Omdat Faber in feite
geheel anders is als men hem onwillekeurig tekent uit zijn boeken en gedichten of
kerkliedjes, is deze jongste biografie buitenmate boeiend. Het enige dat nu en
dan irriteert is dat schr. te veel de vele
brieven aanhaalt: hij had zijn vloeiend
verhaal nog fascinerender gemaakt, wanneer hij de inhoud van de brieven in het
narratief had verwerkt, waarbij verwijzing naar de bron niets te kort zou hebben gedaan aan de wetenschappelijkheid
van dit werk. Het is echter niet alleen
om de persoon van Faber dat dit boek de
moeite van het lezen overwaard is: het is
ook het beeld dat van het Victoriaanse
leven getekend wordt wat lezing erg interessant maakt. Nog zijn we steeds geneigd om het leven in de negentiende
eeuw, ook van godsdienstig oogpunt, al
te zeer te vereenvoudigen: het was heel
wat gecompliceerder, en heel wat rumoeriger en heel wat minder stichtend dan
wij gewoonlijk menen. Zo is deze autobiografie een niet onbelangrijke, en hoogst
leesbare, bijdrage tot een beter begrip
van vooral het godsdienstige leven der
Victorianen. W. Peters
LUBBOCK, Yvonne, Return to Belief.
— Collins, London, 1961, 383 pp., 21 sh.
De titel van dit waardevolle boek geeft
nauwkeurig de inhoud aan. Schr., die nu
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vier en zestig is, werd in een vaag Anglikanisme opgevoed, maar was vóór haar
twintigste jaar een volledige agnostica.
Een knagende ontevredenheid zet haar
aan het zoeken, en vooral aan het lezen,
en aan het einde van een lange tocht hervindt zij het geloof (ofschoon niet expliciet vermeld, in de Katholieke Kerk) . De
weg begint bij Socrates en Plato, en zij
volgt wat we zouden willen noemen een
traditionele route, die uiteindelijk langs
Spinoza, Descartes en Leibnitz voert naar
Kant en Hegel, dit nadat zij met Aristoteles en Thomas vrijwel gebroken heeft.
Zij maakt een eerste buiteling wanneer
zij tegen Kierkegaard aanbotst; bang voor
consequenties slaat zij de zijweg in die
leidt naar Oosterse godsdiensten, maar
via het Jodendom komt zij weer terug op
de oude weg. We komen nu de namen
tegen van Newman, Bergson en Maritain,
Niebuhr en Brunner, en vele andere moderne theologen. En voor de ontdekkingsreis haar einde vindt, horen wij van de
grote moeilijkheden die de christenen,
niet de Kerk, haar bezorgen. Het is een
helder boek van een zeer belezen vrouw
over problemen die vandaag menige zogenaamde atheïst bezig houden, en over
moeilijkheden die menige christen moesten bezig houden. Wil men zijn medemens beter leren kennen en tot een scherper visie komen op de oorzaken van veel
hedendaagse onrust en onvoldaanheid,
dan zal dit pretentieloze, maar hoogst
leerzame boek daarbij een uitmuntende,
zo niet onmisbare gids zijn. W. Peters
ECONOMIE
BIE, Pierre De, Gezinsbudgetten in België 1957-1958. — Nauwelaerts, Leuven,
1960, 432 pp., ing. Fr. 350.
Onder leiding van de Leuvense hoogleraar in sociologie en in samenwerking
met een groep van enkele honderden medehelpers, met het Nationaal Instituut
voor de Statistiek en de Bond der Kroostrijke gezinnen van België (die de financiële last van het onderzoek op zich nam)
ontstond deze grote budget-enquête. Zij
werd uitgevoerd in de jaren 1957-1958 bij
gezinnen uit drie verschillende milieus
(de loonarbeiders, de landbouwers en het
kaderpersoneel) . Het resultaat is een imponerend getuigenis voor wetenschappelijk team-work. Uiteraard is dit belangrijke werk voor specialisten bedoeld.
J. Kerkhofs
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TIMMERMANS, A., Le marché financier et les nouvelles entreprisés (Coll. du
Centre de Recherches en Economie et
Gestion des Entreprises) . — Drukk.
Groeninghe, Kortrijk; C. E. R. E. G. E.,
Leuven, 1960, 552 pp.,
De auteur behandelt de problemen welke
zich stellen voor de Belgische economie,
meer bepaald de relatieve achterstand
van de investeringen en de maatregelen
die daarin zouden kunnen verhelpen.
Niet bedoeld als een wetenschappelijke
uitdieping, levert het werk niettemin een
rijk gedocumenteerde, goed doordachte
bijdrage tot de studie van dit actuele economisch probleem. In een land waar men
op alles een etiket plakt, zou men Timmermans moeten catalogiseren als een
vooruitstrevend econoom, die niet aarzelt,
op een opbouwende wijze het traditionele immobilisme van de Overheid en
van de privé-sector te verwerpen en zich
uit te spreken voor nieuwe initiatieven,
zoals het oprichten van een Nationale
Investeringsmaatschappij. Denkbeelden,
die wij ten volle onderschrijven. Het is
een werk dat, voor wie zich bezighoudt
met deze actuele problemen, nuttig als
naslagwerk kan worden gebezigd. 'Spijtig
genoeg ontbreekt een zakenregister.
S. Plasschaert
VARIA
JONG, Dr. L. de, De Bezetting. — Querido, Amsterdam, 1961, 224 pp., f 2.95.
„Een weergave in boekvorm van de uitzendingen der Nederl. Televisie-Stichting
over Nederl. in de Ilde wereldoorlog".
Een rijk geïllustreerd boek over de ellende die de bezetter over ons bracht, maar
ook over het verzet van tallozen tegen de
onderdrukkers. Een document dat zijn
waarde zal blijven behouden. R. S.
SCHUH, Gotthard, Tessin. Rückblick
auf ein Paradies. -- Urs Graf-Verlag,
Olten und Lausanne, 136 illustraties, 22
X 28 cm., 1961, Fr./D.M. 22.
In dit groots opgezette werk heeft Gotthard Schuh „das Tessin", dat volgens de
inleiding van Titus Burckhardt „wie der
Fii kling der italienischen Erde" is, in
een machtige serie fotografieën weten te
vangen. Dit wonderlijke dal, dat bezaaid
is met kerkjes en kapellen, doet nog aan
als een sprookje uit overoude tijden.
Mensen, woningen en kerkjes, alles is

vergroeid, om zo te zeggen, met de natuur.
Gotthard Schuh is met zijn camera dit
land doorgetrokken en heeft met veel
artistieke zin al wat hij typerend en karakteristiek vond, op de gevoelige plaat
vastgelegd. Titus Burckhardt schreef er
een uitvoerige inleiding voor, waarin hij
verleden en heden, karakter en verschijning van dit prachtige stuk landschap
ontleedt. Het is reeds geheel en al Lombardije-Italië, een landschap en een bevolking, waarin christendom en natuuromgeving tot een merkwaardige harmonie vergroeid zijn. J. van Heugten
JUNGER, Ernst, Der Weltstaat, Organismus und Organisation. — Ernst Klett
Verlag, Stuttgart, 1960, 76 pp., geb. DM
5.80.
De tijd van de nationale staten, en zelfs
van grote staten en imperia is voorbij,
meent J., en het staatsbegrip zelf ondergaat geleidelijk een kwalitatieve verandering. De twee grootmachten die de wereld verdelen, vertonen naast schrille tegenstellingen, toch ook zo'n opvallende
overeenkomsten, dat ze wel eens de twee
helften zouden kunnen zijn van een gietvorm waaruit vroeg of laat de éne wereldstaat te voorschijn zal treden. Van
een zgn. derde macht is J. geen voorstander, omdat de idee van een mundus
tripartitus weer al te duidelijk is gericht
naar een beveiliging van oude nationalismen, en als zodanig een stap terug in de
evolutie van de wereld. Tweemaal reeds
in deze eeuw is de Duitse wereldpolitiek
mislukt, juist omdat ze telkens gevoerd
werd in een specifiek Duits-nationale
geest. — Intussen kan men zich toch afvragen, of wel een wereldorganisatie onder de vorm van een unieke staat de oplossing zal brengen, en of zo'n staat wel
zonder ernstige verminking van essentiële
vrijheden van volkeren en personen tot
stand zou kunnen komen. Toch opent J.'s
essay zeer positieve perspectieven op de
toekomst. L. Vander Kerken
MONZEL, Nikolaus, Solidaritat und
Selbstverantwortung. — K. Zink-Verlag,
München, 1959, 394 pp., geb. D.M. 32.
De hoogleraar uit München verzamelt
hier een aantal artikelen die hij in de
laatste tien jaar in tijdschriften publiceer
de. Grondthema is steeds christelijke bezinning op tijdsvragen, die de moralist tot
stellingnamen nopen, zoals staking, con-currentie, verdraagzaamheid, beroepsstan.
delijke ordening, enz. Zonder dat nieuwe
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inzichten worden bijgebracht, vindt de
lezer hier toch een genuanceerd oordeel
over een aantal eigentijdse sociale vragen. J. Kerkhofs
PIERRE, André, Les femmes en Tinion
Soviétique (Bibl. de la Recherche Sociale) . — Spes, Parijs, 1960, 318 pp., ing.

NFr. 12.75.
Dikwijls wordt de sociale positie van de
vrouw als criterium gebruikt voor de
graad van humanisme in een bepaalde
samenleving. Zo nam de Rusland-expert
en oud-journalist van Le Monde de studie van de Russische vrouw als uitgangspunt voor een diepere kennis van de
Sovjetwereld. Met een overvloed van getuigenissen uit kranten en tijdschriften
toont hij aan hoe juist het principiële gelijkstellen van de vrouw aan de man
(vooral in de arbeid) mislukt is, daar de
vrouwelijke aard ook veertig jaar partijplanning kan doorbreken. Geleidelijk
schijnen ook de theoretici dit in te zien
en herontdekken zij r hoe aarzelend ook
.--- de onvervangbare plaats van de moeder thuis als een meer dan louter „burgerlijke" waarde. J. Kerkhofs

DESQUEYRAT, A., L'enseignement politique de 1'Eglise. 1: L'Etat (Bibl. de la
Recherche Sociale). Spes, Parijs, 1960,
304 pp ., ing. NFr. 15.
—

Trouw aan de doelstelling van het studiecentrum van de „Action Populaire"
(Parijs), nl. het weergeven van de katholieke visie op de socio-politieke werker
lijkheid, doet de auteur een poging om de
strikt politieke leer van de Kerk te omschrijven. Het delicate onderwerp wordt
in de vorm van een uitgewerkte cursus
behandeld, wat de uiteenzetting zeer overzichtelijk maakt. Drie opmerkingen nochtans: de voorgeschreven leer is eerder
filosofie dan eigenlijk kerkelijke stellingname (waardoor de titel van het boek
enigszins in het gedrang komt) ; vervolgens is een staatsleer, die geen melding
maakt van de wisselwerking tussen de
staat en de internationale gemeenschap,
toch wel erg onvolledig; waarom tenslotr
te een praktisch uitsluitend Franse bibliografie vermelden, terwijl het gaat om een
denken van geheel de Kerk (waartoe
Duitsers en Angelsaksers uitstekende bijdragen leverden) ? J. Kerkhofs

STEPUN, Fedor, Das Antlitz Russlands
und das Gesicht der Revolution (Die
Bücher der Neunzehn) . — Kosel~Verlag,
Stuttgart, 1961, 512 pp., geb. D.M. 9,80.

Het doet goed van tijd tot tijd eens een
boek te kunnen lezen, dat van Rusland
niet alleen het politieke probleem leert
kennen, maar zich nu eens bezighoudt
met het leven van de mens. Schr. is professor aan de universiteit van München,
verbleef in Rusland tot 1922; hij speelde
er een vooraanstaande rol in de intellectuele kringen en is zelfs kabinetschef geweest onder Kerensky. Zijn proza is erg
poëtisch, het brengt ons in contact met de
romantische ziel van het oude Rusland.
Schrijvend van uit een sterke liefde voor
en een heftig heimwee naar zijn vaderland, voert de auteur ons terug naar de
sfeer van de romans van Tolstoi, Dosto jewsky, Gogol en anderen. Op een boeiende wijze wordt de lezere ingewijd in de
intellectuele milieus in het Rusland van
de laatste tsaar. A. van Peteghem
LEONARD, A., Dialogue des chrétiens
et des non-chrétiens (Etudes Religieuses,
738) . r-- La Pensée Catholique, Brussel,
1959, 80 pp., ing. Fr. 33.
Het even onvermijdelijk als wenselijk gesprek met de andersdenkende roept bij
vele christenen allerlei problemen op,
waarmee zij geen raad weten of die zij
een theologisch of godsdienstig weinig
verantwoorde oplossing geven. Dit kleine,
kostbare en bevattelijke boekje schaft hier
wellicht raad. In drie korte studies han^delt pater Léonard, die ter zake deskundig is, achtereenvolgens over de christelijke beginselen der verdraagzaamheid,
over enkele opwerpingen van andersdenkenden tegen de Kerk en over de grondslagen van het pluralisme en de coëxistentie. Het boekje is geschreven in het
licht der Belgische toestanden. Het probleem van het samenleven tussen christenen, i.c. vooral katholieken, en niet-chris,tenen ligt er enigszins anders dan in de
buurlanden. Een geest van christelijke
liefde en ruimheid ademend, weet het
toch precies waar de bakens staan, waarbuiten het christendom verschaalt.

J. Vercruysse
HOEFFNER, J., e.a., Naturordnung in
Gesellschaft, Staat, Wirtschaft. Tyro
lia -Verlag, Innsbruck, 1961, 732 pp.
—

-

Een 50-tal vrienden en collega's uit geheel de wereld brengen met dit verzamelwerk aan Mgr. Messner, de ongemeen
dynamische Weense hoogleraar, een
grootse en verdiende hulde bij zijn 70ste
verjaardag. Het paste dat men de specialist in de zowel door protestanten als
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door marxisten en existentialisten scherp
omstreden natuurrechtsopvatting, een
bundeling van studies rond dit thema
aanbood. Een eerste hoofdstuk situeert
Messner als mens en als denker. Vervolr
gens wordt een fundamentele studie gewijd aan de spanning tussen natuur en
bovennatuur, zo belangrijk in de dialoog
met de lutherse theologen. De drie overblijvende hoofdstukken behelzen de uitingen van deze natuurrechtsleer in de maatschappij (gezin, eigendom, Staat, Kerk,
internationale gemeenschap, economie, politiek) . Door al deze bijdragen heen zijn
de grondthema's van pluralisme en subsidiariteit herkenbaar. Opvallend is ook
dat vele auteurs zich terzake niet tot een
filosofische ethica beperken, maar doordringen tot een theologische moraal. Een
ruime bibliografie van werken van en
over Messner besluit het geheel. Door inhoud en presentatie steekt het boek ver
uit boven de meeste andere publikaties
van dit genre; het verdient een plaats in
de bibliotheek van rechtsgeleerden, economisten en moralisten. J. Kerkhofs
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uit dagkronieken verschenen in het dagblad Vooruit. Wat haastig neergepend
en uiteraard onvolledig, is deze bloemlezing toch lezenswaard én als tijdsdocur
ment én als kennis van de schrijver zelf.
B. DECORTE, Gedicht en oorgedicht
(Wereldpoëzie door Vlamingen vertaald)
nr. 17. — Beperkte maar gevarieerde en
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G. DURNEZ, Lente in de woestijn (Het
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wegwijzertjes in duizend en een onderwerpen) nr. 19. — Dr. R. Roemans en
Dra. Van Assche bundelen hier een eerste keuze van taalkronieken, gegroepeerd
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(Vlaamse) Linie.

Dr. A. STUBBE, Het zien en genieten
van schilderkunst, 4e druk, nr. 21. --Een aantal esthetische problemen voor
een ruimere lezerskring, hoofdzakelijk
maar niet uitsluitend belicht van het
standpunt uit der schilderkunst.
K. Van De WOESTIJNE, Journalistiek,
nr. 22.— Van 1906 tot 1928 was v. d.
W. buitenlands correspondent van de
Nieuwe Rotterdamse Courant. De samensteller bezorgde ons uit die journalistieke
arbeid 'n verantwoorde en boeiende keuze.
A. Van DUINKERKEN, Vlamingen, nr.
23.. - Een bundeling van dagbladartikelen over 24 Vlaamse schrijvers. Ofschoon
ze geen geschiedenis van de literatuur beogen vormen ze toch een onmisbare bijdrage tot de kennis van de Vlaamse lite
ratuur.
A. Van HOOGENBEMT, De stille man,
nr. 24. — Bekroond in 1939 met de
„Driejaarlijkse Staatsprijs voor het Vlaamse proza" en sindsdien herhaalde malen
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Prisma-boeken, Het Spectrum, Utrecht,
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Verpleegstersschool „Maria-Middelares"
— Beroepsverpleegsters
— Verpleegassistenten
— Nursing-hostessen
— Voorbereidende afdeling (17 jaar)
Hospitaalstraat, 8 - SINT-NIKLAAS-WAAS - Tel. 76.12.98 en 76.22.25
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MARIA THERESIA VERPLEEGSTERSSCHOOL
Bestuurd door de „Dochters van het Kruis", verbonden aan het
St.-Dansziekenhuis, GENK. Tel. 53.141 — 53.142
Afdelingen : — Verpleegster Sociale hygiëniste. 4 jaar
— Verpleegster A 1: 3 jaar.
— Verpleegster A 2: 3 jaar.
— Verpleegassistente A 2: 2 jaar.
— Nursing-Hostess : 1 jaar.
— Voorbereidend jaar.
Alle gewenste inlichtingen te bekomen bij de Directrice.
Onderwijs en internaat zijn kosteloos

Onderwijs vogr jongens vanaf 6 jaar
EXTERNAAT
INTERNAAT

Onder leiding van priesters en toezicht van de Staat
Volledig Lager Onderwijs (6-14 jaar)
Voorbereidend tot alle onderwijs
Moderne Humaniora
Middelbare Land- en Tuinbouwschool (13-16 jaar)
Normaalschool voor Onderwijzers (14-20 jaar)

- TIENEN
H.SPIUSH.XPIUS
-INSTITUUT
H. X
PIUS
X -INSTITUUT
-INSTITUUT
Tel.: 81.391

H. PIUS X -INSTITUUT
VIle OLYMPIADELAAN 25, ANTWERPEN
Tel.: 03-381380
Lagere Oefenschool: van zes jaar af.
Middelbare Oefenschool : van twaalf jaar af.
Grieks-Latijnse afdeling. Moderne afdeling.
Lagere Normaalschool: vdlh vijftien jaar af.
Grieks-Latijnse afdeling. Wetenschappelijke afdeling A.
Wetenschappelijke afdeling B Economische afdeling.
Middelb. Normaalschool: na de Humaniora of Lagere Normaalschool
Afdeling: Moedertaal-Geschiedenis
Afdeling: Moderne Talen
Afdeling: Wiskunde-Fysica (en Economische Wetensch.)
Afdeling: Wetenschappen-Aardrijkskunde
Hoger Instituut voor Opvoedkunde
Dienst voor Studie - en Beroepsoriëntering

EXTERNAAT
INTERNAAT
Inlichtingen: Alle werkdagen van 9 tot 12 h en van 14 tot 17 h

Antwerpse Verzekerings Maatschappij

Q^u^1t42s N.V.
De Oudste Verzekeringsmaatschappij van hef land — Gesticht in 1819
Kipdorp 46, — ANTWERPEN
- Brand - Winstverlies - Alle risico's - Leven - Auto's - Diefstal Burgerlijke verantwoordelijkheid
- Persoonlijke - Wet - Dienstboden - Glasbraak -

^e Standaard

-

2et 91&OUWe(slad -sportwereld
Een van beide bladen moet U lezen!
Em. Jacgmainlaan 127, Brussel

KARDINAAL VAN ROEY-INSTITUUT
Zusters der Christelijke Scholen
VORSELAAR

I. NORMAALONDERWIJS : Nieuw regime
— Lagere Normaalschool : Wetensch. B
— Middelbare Normaalschool
. Afdeling Moedertaal Geschiedenis
. Afdeling Moderne Talen
. Afdeling Wiskunde - Fysica
. Afdeling Wetenschappen - Aardrijkskunde
— Normaalschool voor Kleuteronderwijzeressen

II. MIDDELBAAR ONDERWIJS
— Oude Humaniora : Grieks-Latijnse Afdeling
— Moderne Humaniora : Wetenschappelijke Afdeling
Economische Afdeling
— 70 Voorbereidende klasse

III. HOGER TECHNISCH ONDERWIJS
Hogere Technische School voor Wetenschappelijke Assistenten Al.
Interessante toekomstmogelijkheden voor meisjes!

INTERNAAT, HALF-INTERNAAT, EXTERNAAT

Zusters van de H. Philippus-Neri, ZIEKHUIS te
St. Niklaas-Waas, Ankerstraat, 103
Psychiatrische inrichting voor vrouwelijke patiënten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrije, betalende vrouwelijke patiënten.
Toepassing van al de moderne vormen van neuropsychiatri sche behandelingen.

UNIVERSITAIRE Ste ELISABETIISCHOOL
VOOR ZIEKENVERPLEEGSTERS EN VROEDVROUWEN,
gehecht aan de Katholieke Universiteit van Leuven,
bestuurd door de Zusters van Liefde van Gent,
CAPUCIENENVOER, 39 — LEUVEN
GEGRADUEERDE VERPLEEGSTERS Al — Hoger Technisch Onderwijs
VERPLEEGSTERS en VERPLEEGASSISTENTEN — Brevet — Aanvullend Secundair
Beroepsonderwijs kosteloos
NURSING-HOSTESS — Attest
VOORBEREIDENDE AFDELING
Nederlands en Frans stelsel
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)
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Hoe zien wij de Kerk? DR. F. J. C. J. NUYENS

ANUIT mijn, zeer beperkte, ervaring in het geven van godsdienstonderricht aan niet-katholieken komt één belevenis sterk naar
voren: Christus prediken aan mensen van enigszins goede wil is niet zo
moeilijk. Als catecheet heb je vaak sterk het gevoel slechts een zeer
ondergeschikt en onbelangrijk hulpmiddel te zijn. Christus zelf trekt de
mens naar zich toe bij zijn zwakke en schuchtere pogingen om Hem te
vinden. Jesus' woord dat Hij „van de aarde verheven alles tot zich zal
trekken" (joh. XII, 32) gaat dagelijks in vervulling. Jesus' gehele leven
is inspirerend, niet alleen in de gebeurtenissen die zeer gemakkelijk
aanspreken als zijn geboorte in de stal of zijn dood op het kruis. Wanneer men, samen met de catechumeen, Jesus' leven systematisch doorloopt aan de hand van de evangeliën of met behulp van een goede
godsdienstcursus dan komt men telkens bij woorden, daden of gebeurtenissen, die een enkel sober woord van commentaar meestal nauwelijks
behoeven om met hun volle kracht op de geloofsleerling in te werken.
Jesus' persoon, zijn woorden en daden zijn onweerstaanbaar! Hoe treffend is zijn goedheid, zijn vergevensgezindheid, zijn geduld met de
mens en daarnaast zijn oproep tot de hoogste idealen: „Weest volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is" (Matth. V, 48) . Hoe
zouden wij uit onszelf ooit zo'n ideaal hebben durven stellen? Wat
heeft Jesus een vertrouwen in de mens, als die mens maar niet op zichzelf vertrouwt: „zonder Mij kunt gij niets doen" (joh. XV, 5) . Wat
geeft Jesus ons duidelijk aan hoe wij in de concrete omstandigheden
van ons leven moeten handelen als Hij spreekt over de allerinnigste
band tussen de liefde tot God en de liefde tot de medemens.
Wanneer men een volwassene voorbereidt op zijn opname in de
katholieke geloofsgemeenschap beginnen de moeilijkheden meestal bij
de lessen over de Kerk en wanneer bij het onderricht katholieken aanwezig zijn, worden die moeilijkheden eerder groter dan kleiner. In het
gelaat dat de Kerk aan de wereld toont zijn voor velen de gelaatstrek -r
ken van Christus moeilijk te herkennen. Klein-menselijke gebreken van
allerlei aard, fouten, tekortkomingen, liefdeloosheden bij leden en leiders verduisteren vaak het inzicht dat wie Christus aanvaardt ook de
Kerk moet accepteren. Dit laatste is een geloofspunt, dat absoluut vast
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staat. Er is immers een allerinnigste band tussen Christus en zijn Kerk.
Wij moeten zelfs nog verder gaan en zeggen dat Christus zich met de
Kerk vereenzelvigt. Als Jesus verschijnt aan Saulus op de weg naar
Damascus, dan spreekt Hij tot hem: „Saul, Saül, waarom vervolgt gij
Mij?" En op Saulus' vraag: „Wie zijt Gij Heer?" luidt het antwoord:
„Ik ben Jesus, die gij vervolgt" (Hand. IX, 4-5) . Maar Jesus leefde
niet meer op deze wereld en Saulus kon Hem dus niet vervolgen en
bovendien: Hij kende Hem niet eens. Maar als Saulus de christenen
vervolgt, dan beschouwt de Heer dit als Hemzelf aangedaan. Wat Hij
zijn leerlingen had voorgehouden omtrent de goede daad: „Voorwaar,
Ik zeg u: Wat gij voor één van mijn geringste broeders gedaan hebt,
dat hebt gij voor Mij gedaan" (Matth. XXV, 40) is ook van toepassing
op het kwaad. Het kwaad, de christenen aangedaan, is een vergrijp
jegens Christus zelf.
De identificatie van Christus en de Kerk vinden wij in het evangelie
bijzonder beklemtoond ten aanzien van de gezagdragers aan wie de
leiding in de Kerk is toevertrouwd. „Wie u hoort, hoort Mij en wie u
versmaadt, versmaadt Mij" (Lc. X, 16) . „Voorwaar, Ik zeg u: Alles
wat gij zult binden op aarde, zal ook gebonden zijn in de hemel; en
alles wat gij ontbinden zult op aarde, zal ook ontbonden zijn in de
hemel" (Matth. XVIII, 18) . „Aan u (d.i. Petrus) zal Ik de sleutels
geven van het rijk der hemelen" (Matth. XVI, 19) waarna de macht
om te binden en te ontbinden, die in de boven aangehaalde tekst aan
het apostelcollege geschonken wordt, nog eens uitdrukkelijk aan Petrus
persoonlijk wordt toebedeeld.
Bij onze visie op de Kerk, bij ons spreken over Haar, vooreerst in het
geloofsonderricht, maar ook in het algemeen zullen wij van dit grond.
gegeven moeten uitgaan: Christus en de Kerk zijn één, niet slechts in
deze zin dat Christus de Stichter van de Kerk is en haar Hoofd, maar
ook in deze, diepere betekenis dat Christus in de Kerk onder ons voortleeft, ja dat Hij zich met de Kerk vereenzelvigt. Die vereenzelviging
heeft betrekking op iedere gelovige ( „wat gij voor één van mijn geringste broeders hebt gedaan, dat hebt gij voor Mij gedaan") , maar ook op
de gehele gemeenschap van de Kerk („Saül, waarom vervolgt gij Mij?")
en het wordt ook uitdrukkelijk gesteld ten aanzien van de gezagdragers
in de uitoefening van hun ambt ( „Wie u hoort, hoort Mij en wie u ver.smaadt, versmaadt Mij") .
De identificatie van Christus en de Kerk betekent echter niet dat de
Kerk hierdoor boven het aardse wordt uitgeheven. Zoals Christus,
rondgaande in Palestina, waarlijk God was en waarlijk mens, in al het
menselijke aan ons gelijk, behalve in de zonde, zo is de Kerk enerzijds
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een goddelijke, maar anderzijds ook een volledig menselijke gemeen^
schap, beladen met de last van al het menselijke, inclusief de zonde.
Zoals de mensen die Jesus tijdens zijn aardse leven ontmoetten alleen
door de genade van het geloof achter de sluier van zijn menselijkheid
de goddelijke persoon konden ontdekken, zo kunnen ook wij in de
aardse gemeenschap, die de Kerk is het goddelijke slechts vinden als
wij de Kerk zien „met de ogen des geloof s". Die geloofsgenade (dat
geloofslicht) hebben wij in beginsel ontvangen bij het doopsel, maar de
uitgroei van het genadeleven is een ontwikkelingsproces dat ons hele
leven omvat. Nu schijnt het soms wel dat de ontwikkeling van een
gelovig uitzicht op de Kerk in onze tijd bijzonder moeilijk is. De mo~
derne psychologie heeft ons een scherper inzicht gegeven in de processen van het menselijk denk - en strevingsleven en wij zijn min of meer
blij verrast wanneer blijkt dat deze nieuw-gewonnen kennis ook binnen
de Kerk kan worden toegepast. De sociologie heeft ons laten zien welke
de constructieve en de destructieve krachten zijn die in een gemeenschap werken en het is ons duidelijk geworden dat ook de kerkelijke
gemeenschap de sporen daarvan draagt.
De studie van de geschiedenis heeft ons gevoel verfijnd voor de
historiciteit van al het menselijke en ook de Kerk is een historische
verschijning, waarvan de leden en de leiders vaak duidelijk de beperktheid tonen van de tijd waarin zij leefden.
Heeft de geloofsvisie op de Kerk juist voor de meer ontwikkelde leek,
voor de man (of vrouw) van studie en wetenschap geen bijzondere
moeilijkheden? Het voornaamste antwoord op deze vraag moet, naar ik
meen, luiden dat wij de Kerk aanvaarden omdat en zoals Christus Haar
gewild heeft. Het menselijk aspect van de Kerk wordt daarmee niet ontkend of verdoezeld, maar komt wel in een geheel ander licht te staan.
Wij aanvaarden de Kerk, met al haar menselijke onvolmaaktheden en
fouten omdat zij de Kerk van Christus is, omdat Christus in Haar voortleeft, ja sterker nog: omdat Christus zich met Haar vereenzelvigt. Er is
een passage in het evangelie van Sint Jan (hoofdstuk III, 1-21) waarin
Jesus ons spreekt over die geloofsvisie, die diepere kijk op de dingen,
waardoor wij achter of liever in het aardse iets van het goddelijke gaan
vermoeden. Ik bedoel het gesprek van Jesus met Nicodemus, een der
toonaangevende figuren onder de farizeeën te Jeruzalem. Nicodemus is
'S nachts naar Jesus gekomen. Als bekend en vooraanstaand man in de
hogere kringen van de joodse gemeenschap heeft hij de moed nog niet
kunnen opbrengen om zich openlijk onder Jesus' leerlingen te scharen.
Van Jesus' goddelijke zending is hij echter reeds overtuigd.
„Rabbi"
zo begint hij het gesprek
„wij weten, dat Gij van
,
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Godswege als leraar zijt gekomen; want niemand kan de tekenen doen,
die Gij verricht, zo God niet met hem is". Na deze inleidende woorden,
waaruit de goede wil van Nicodemus en zijn ontluikend geloof duidelijk
blijken, stoot Jesus aanstonds door tot de kern van de zaak, tot de essentie van het geloof. „Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Zo iemand niet
opnieuw wordt geboren, kan hij het koninkrijk Gods niet zien". Nicodemus is overrompeld, hij kan Jesus' woorden niet direct verwerken,
zijn reactie is kinderlijk, bijna kinderachtig: „Hoe kan een mens gebo
ren worden" zo vraagt hij „wanneer hij reeds op leeftijd is? Kan
hij soms terugkeren in de schoot zijner moeder en opnieuw geboren
worden?" Er is echter geen sprake van een lichamelijke, maar van een
geestelijke wedergeboorte. „Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u" herneemt Jesus „zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan
hij niet ingaan in het koninkrijk Gods".
In dit onderhoud met Nicodemus spreekt Jesus eerst van het „zien"
en daarna van het „binnen gaan in" het koninkrijk Gods. Om het koninkrijk Gods te kunnen binnengaan moeten wij het eerst zien en daarvoor is een nieuw gezichtsvermogen nodig en een nieuwe visie, waardoor alles zó radicaal anders wordt dat van een nieuwe geboorte gesproken moet worden. Deze geloofsvisie is noodzakelijk om de Kerk te
kunnen zien in haar ware aard. Betekent dat beschouwen van de Kerk
„met de ogen des geloof s" dat de gelovige iets anders ziet dan de man
die de Kerk beschouwt met de ogen van de historicus, van de socioloog
of psycholoog? Zit het verschil in de persoonlijke gesteldheid van de
beschouwer? Ziet ieder wat hij wil zien? Of moet men zeggen dat de
kijk van de man van wetenschap objectiever is, van de gelovige daarenr
tegen min of meer subjectief gekleurd? Het antwoord moet luiden dat
het rationele kennen, waartoe de wetenschapsman zich vaak beperkt
slechts een gedeeltelijk en onvolmaakt kennen is 1 ) . Dieper gaat het
kennen, waarbij onze gehele persoon betrokken is. Wanneer twee mensen elkaar liefhebben begrijpen zij meer van elkaar en dringen zij dieper
door in elkaars persoonlijkheid dan buiten de invloed van de liefde
mogelijk is. Ook het geloof is een kennen, waarbij de gehele persoon
geraakt wordt en zich, onder de stuwing van de genade, als het ware
in beweging zet naar God. Ongetwijfeld blijft onze geloofskennis een
onvolmaakt kennen, een zien in wazige spiegels. Schillebeeckx spreekt
van „het gesluierde karakter van de bovennatuurlijkheid van het aardse
1 ) De menselijke kennis is volgens Schillebeeckx niet zonder meer te vereenzelvigen
met begripskennis, maar deze laatste is „slechts één, zij het onmisbaar moment, van het
totaalmenselijke kennen". Cfr. De nieuwe wending in de huidige Dogmatiek, in Tijdschriftt voor theologie, jaargang 1, no. 1, januari 1961, p. 31.
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genadeleven" 2 ) . Dit geldt ook voor het bovennatuurlijk karakter van
de Kerk. Wij kunnen het goddelijk aspect van de Kerk niet constateren,
vastleggen, analyseren zoals wij dat doen met de functies en dysf uncties of de interrelaties in een of andere zuiver menselijke gemeenschap.
Het geloof is een aanvaarden, een aannemen op Gods uitnodiging,
zonder de helderheid en het dwingende karakter van de uitwendige
ervaring. Maar juist deze vrije geloofsinstemming, zonder de evidentie
en het „dwingende" bewijs, wordt van ons gevraagd.
Het evangelie heeft een passage waarin Jesus ons leert welke waarde
Hij hecht aan onze geloofsinstemming. In het twintigste hoofdstuk van
Sint Jan (vers 240.29) lezen wij dat bij een van Jesus' verschijningen
aan de apostelen na zijn verrijzenis Thomas niet aanwezig was. Toen
de andere apostelen hem vertelden: „Wij hebben de Heer gezien" verklaarde hij, niet zonder een zekere eigenzinnigheid: „Zo ik in zijn handen de wonden der nagelen niet zie, en mijn vinger niet leg in de plaats
van de nagelen, en mijn hand niet op zijn zijde, dan geloof ik het niet".
De eis van evidentie is in ieder geval duidelijk genoeg gesteld! Na acht
dagen verschijnt Jesus opnieuw en ook Thomas is thans aanwezig.
Jesus' bezoek geldt in de eerste plaats hem, want na de groet: „Vrede
zij u" zegt Hij tot Thomas: „Leg uw vinger hier en bezie mijn handen;
steek uw hand uit en leg ze op mijn zijde; en wees niet ongelovig, maar
gelovig". Thomas antwoordt met een kernachtige en prachtige geloof s-belijdenis: ,,Mijn Heer en mijn God".
Wat nu geschiedt, bevat voor ons een belangrijke les.
Toen Jesus nog bij zijn apostelen verbleef had Hij hen eens gevraagd:
„Wie zegt gij dat Ik ben?" Petrus had toen geantwoord: „Gij zijt de
Christus, de Zoon van de levende God" (Match. XVI, 15- 16) . En
Jesus had tot Petrus de woorden gesproken: ,,Zalig zijt gij, Simon,.
zoon van Jona; want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard,
maar mijn Vader, die in de hemel is. En Ik, Ik zeg u: gij zijt Petrus en
op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen ....".
Petrus' geloofsbelijdenis wordt door Jesus beantwoord met een zalig prijzing en met de aanstelling tot de hoogste waardigheid op aarde.
Thomas echter krijgt geen woord van lof te horen. Het klinkt veeleer
als een zacht verwijt als Jesus hem zegt: „Omdat gij Mij gezien hebt,
hebt gij geloofd; zalig zij, die niet gezien en toch geloofd hebben" (Joh.
XX, 29) . Wat een bemoediging voor ons en wat een aansporing om
met de huisvader uit het evangelie te bidden: „Ik geloof Heer, kom mijn
zwak geloof te hulp" (Mc. IX, 23) .
Het komt mij voor dat de onverzwakte beleving van onze geloofsvisie
,

;

2

) Art. cit. p. 23.
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op de Kerk juist in deze tijd voor ons leken zo buitengewoon belangrijk
is. Meer dan vroeger immers zoeken wij in ons geloofsleven aansluiting
aan onze menselijke bestaanservaring ) en de ontwikkeling van de
moderne wetenschappen over de mens heeft ons veel gevoeliger gemaakt voor het menselijk aspect van de Kerk. Dit behoeft geen bezwaar
te zijn, het kan zelfs een verrijking betekenen van onze geloofsbeleving,
mits wij maar niet vergeten dat het beschouwen van de Kerk in geloof
en liefde oneindig waardevoller is dan de grootst mogelijke toename
van onze kennis van het verloop van haar geschiedenis of van de psychologie en sociologie van haar gezagdragers en gezagsorganen. Wanneer onze wetenschappelijke en kritische blik steeds scherper wordt,
maar wij aan blindheid gaan lijden wat betreft „de ogen des geloofs",
dan hebben wij als christenen het allerkostbaarste verloren. Het is te
begrijpen en te waarderen dat in een democratisch denkende en voer
De Kerk heeft een onvoorstelr
lende tijd juist een priester opmerkt 4
baar grote macht over de gewetens der mensen, juist omdat zij zich
beroept op goddelijke autoriteit. Dat is een doorslaande reden om die
macht uiterst omzichtig te hanteren". Deze aansporing tot voorzichtigheid in het gebruik van een inderdaad „onvoorstelbaar" grote macht
moet bij ons leken juist het besef verlevendigen dat de erkenning van
een goddelijke autoriteit in menselijke personen tot de wezenskenmerr
ken van onze Kerk behoort.
Er zijn de laatste tijd in Nederland enige publikaties verschenen over
kerkelijke aangelegenheden, met name over het komende algemene concilie, waarvan men de goede bedoeling niet in twijfel behoeft te trekken,
maar die ten aanzien van de geloofsvisie op de Kerk schromelijkk te kort
schieten. Wanneer men bij zulke beschouwingen de bovennatuurlijke,
goddelijke kant van de kerkelijke gemeenschap ter zijde laat, dan is het
betoog niet alleen onvolledig, maar ook onjuist 6 ) . Zo is het ook onmor
gelijk iets zinvols te zeggen over de levende mens als men daarbij ab.stractie maakt van zijn ziel of zijn lichaam. Iedere beschouwing van de
Kerk, waarbij expliciet of impliciet alleen de menselijke kant wordt belicht is de gelovige christen die toch eigenlijk beter moest weten
onwaardig en voor velen christenen en niet-christenen misleidend.
Wanneer wij leken op deze wijze onze belangstelling voor kerkelijke en
) : „

3) Zie het boven geciteerde artikel van Schillebeeckx p. 21-26.
4) Prof. Dr. H. M. M. Fortmann, Menselijke verhoudingen tussen priester en leek
in de zielzorg in Prof. Dr. F. J. Th. Rutten e.a., Menselijke verhoudingen, 1957, deel
II, p. 99.
15 ) „Een concilie is in zijn geheel mensenwerk, en in zijn geheel tegelijkertijd het
werk van de geest van Christus: het gaat om een charismatische leiding van gelovig
mensenwerk".. De Bisschoppen van Nederland over het Concilie. In: Tijdschrift voor
theologie, jaargang I, afl. 1, p. 84.
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theologische vraagstukken tonen, verdienen wij terecht het verwijt dat
wij ons inlaten met zaken waarin wij niet competent zijn 6 ) .
Wij moeten over de Kerk denken en spreken als over Christus zelf.
Doen wij dat niet, dan zouden wij zijn verwijt op ons kunnen toepassen: „Waarom denkt en spreekt gij zo over Mij?"
Een bloedverwante in het klooster heeft mij eens het volgende voorval uit haar leven verhaald. Bij het intreden van een groep postulanten
werd zij door een bezorgde vader ter zijde genomen met de vraag:
„Zuster, nu moet u mij eens eerlijk zeggen: valt het kloosterleven wel
eens tegen?" „Ik behoefde niet naar een antwoord te zoeken' zo
vertelde zij „ik voelde dat het mij door de Heilige Geest werd inge~
geven" 'T) . „ Meneer", zo heb ik gezegd, „dit kan ik u in alle eerlijkheid
verzekeren: Jesus Christus valt nooit tegen".
„Jesus Christus valt nooit tegen". Moet dit niet het uitgangspunt zijn
van ons denken en spreken over zaken die Geloof en Kerk betreffen?
Wij behoeven echt niet bang te zijn dat wij dan als intellectuelen niet
aan onze trekken komen of het gevaar lopen in een volgzaamheid te
vervallen die ons als geestelijk-volwassen leek en volwaardig lid van de
Kerk niet past. Integendeel, als de liefde ook ons inzicht niet beroert,
hoe zouden wij dan, naar het woord der Schrift, God kunnen beminnen
„met geheel ons verstand"?
„Jesus Christus valt nooit tegen". Dit is het onwrikbaar fundament
voor onze zwakke pogingen om te behoren tot hen die door Jesus worm
den zalig geprezen omdat zij „niet gezien en toch geloofd hebben".
6) Dat ook wij leken ons met de theologie bezig houden is, op zich genomen, in
het geheel niet vreemd. De beoefening van de theologie is volgens Prof. Schillebeeckx
,,een persoonlijke roeping, waarvoor zowel gelovige leken als priesters openstaan".
Art. cit. p. 21.
7) Vgl. Lc. XII, 11-12.

van de Sociale aspecten
van de Sociale aspecten
Europese eenmaking
J. STEYAERT

OEN de pogingen om een Europese Defensie Gemeenschap te
stichten in 1954 op een mislukking uitliepen, scheen de hoop op
een politieke eenmaking van Europa zeer gering geworden. Enige tijd
daarna dienden de Benelux--regeringen te Messina een nota in, die als
basisdocument kon dienen tot een eenmaking naar het model van de
Kolen.- en Staalgemeenschap. Dit initiatief viel in goede aarde. Een
intergouvernementeel comité werd opgericht en de onderhandelingen
vonden hun bekroning in het ondertekenen van het Verdrag van Rome
op 21 maart 1957. De eenmaking van Europa lag opnieuw in het ver schiet. Wat, politiek gezien, een utopie scheen, zou men langs economi•sche wegen trachten te bereiken: binnen het „Europa der Zes" zou een
ruime en onbelemmerde markt tot stand komen, die tegenover de buitenwereld zo homogeen en onafhankelijk mogelijk zou zijn. Daarmee
worden tevens een aantal sociale problemen gesteld, waar we hier even
bij stil willen staan.
,

Enkele kenmerken van de algemene sociale toestand van Europa
Tot op heden hebben alle landen van het Westen een nagenoeg
gelijklopende sociale evolutie gekend. juridisch en sociaal had de Franse revolutie een vacuüm geschapen, en het gevolg daarvan was, dat de
grote periode van industrialisatie en mechanisatie een toestand van
sociale nood en onzekerheid heeft voortgebracht. Aldus ontstonden een
aantal problemen, die zich geleidelijk hebben toegespitst en gaandeweg
het zogenoemde „sociaal probleem" hebben gevormd.
De eerste reactie was er een van verdediging: uitroeiing van misbruin
ken. Teneinde de verworven rechten te vrijwaren en nieuwe rechten te
verkrijgen, moesten eerst politieke voorwaarden vervuld worden. Gelijktijdig met een nieuwe sociale opgang ontstond een streven naar politieke democratie. Geleidelijk ging de staat een veel actiever rol spelen.
Nadat de wetgever lange tijd achterdochtig had gestaan tegenover
iedere rechtstreekse interventie en zich tot sociaal aanmoedigende gebaren had beperkt, ging hij daadwerkelijk tussenbeide komen om loon,
werkgelegenheid en levensonderhoud te verzekeren en veilig te stellen.
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De bescherming geraakte daarbij steeds meer op de achtergrond, de
bestaanszekerheid meer en meer op de voorgrond. In wezen is er voortaan geen scheiding meer te maken tussen sociaal recht en het recht op
maatschappelijke zekerheid.
In de meeste landen van Europa verliep dit alles wel volgens een
zelfde lijn, doch met zeer verschillende middelen en in een zeer verschillend tempo. Gestuwd door een immer vooruitstrevende sociale
beweging, is er in de verschillende landen van West-Europa een sociale
wetgeving ontstaan die alle kenmerken vertoont van een empirische
groei. Dit vindt men terug zowel in de motivering als in de techniek van

de wetgeving. De bestaande basiswetten worden steeds opnieuw gewijzigd. Nieuwe middelen van rechtsvorming worden aangewend: men
denke o.m. aan de collectieve arbeidsovereenkomsten, waarvan het
statuut in de diverse landen niet eens hetzelfde is. Gelijksoortige rechtstermen verschillen soms van wet tot wet (b.v. het begrip: familie, werkhuis) , of worden door elkaar gebruikt (werkgever, patroon, bedrijfsleider, onderneming, atelier) . De verschillende domeinen van de maat~
schappelijke zekerheid ondergaan op geregelde tijdstippen soms gron
dige wijzigingen, zoals dit o.m. het geval is in de sector kindervergoedingen en pensioenen.
Wij staan hier dus nog steeds enigszins in een periode van precodificering, ongeveer in de situatie van het burgerlijk recht vóór de Franse
revolutie, met dien verstande echter dat, hoe groot de verwarring nog
steeds mag zijn, de rechtszekerheid ten minste in zeer grote mate gegarandeerd is. In ieder geval staan de verschillende landen van Europa
voor een bonte wemeling van regelen, die en dit is wel het typische
voortdurend aangevuld of gewijzigd worden.
Hoewel gedragen door eenzelfde sociale ontwikkeling, vrucht van
eenzelfde tijdsgeest, verschillen de wetgevingen ook onderling van land
tot land. België heeft b.v. een tweeledig juridisch stelsel voor de werknemers: een voor arbeiders en een voor bedienden, terwijl in Nederland
deze twee categorieën vrijwel gelijk behandeld worden; in Frankrijk is
het onderscheid evenmin van toepassing, hoewel sommige voorschriften
van de Code du Travail alleen voor bedienden gelden. In sommige takken van de maatschappelijke zekerheid bestaan gelijksoortige verschillen: in geen enkel land van het Europa der Zes zijn de patronale bijdragen dezelfde. Hetzelfde geldt voor de betaalde feestdagen en voor
het regime van de vakantie met loon.
Niet alleen is de wetgeving uiteenlopend: ten gevolge van een verschillende sociaal~economische politiek verschilt ook de sociale toestand
van land tot land. De ene regering hield het b.v. meer bij lage kosten~
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prijs, de andere bij hoge kosten. In het bouwbedrijf b.v. was, op het
einde van 1960, de Belgische loonkost (rekening gehouden met de
patronale bijdragen voor maatschappelijke zekerheid) 8% hoger dan de
Duitse, 20% hoger dan de Nederlandse, 22% hoger dan de Italiaanse,
23% hoger dan de Franse. Terwijl voor alle werknemers (zowel mannen als vrouwen, alleen de mijnwerkers uitgezonderd) het gemiddelde
loonpeil in België 39,48 Fr. bedroeg, was dit in Duitsland 38,48 Fr. en
in Nederland 29 Fr.
Op dit ogenblik is er echter een duidelijke tendens naar een grotere
gelijkschakeling merkbaar. In het laatste jaar zijn de loonsverhogingen
in de nabuurlanden omvangrijker geweest dan in België. Terwijl de
Belgische werknemer in 1960 gemiddeld 1,8% meer loon ontving, was
dit in Duitsland 2,6%, in Nederland 9%. Natuurlijk moeten deze cijfers
gecorrigeerd worden door twee belangrijke factoren: de levensduurte
en de produktiviteit. Zij tonen echter duidelijk aan, welke problemen
een verregaande integratie noodzakelijkerwijze zal moeten oplossen.
De economische en politieke eenmaking van Europa brengt een so~
ciale harmonisatie met zich mee, en gezien de grote belangenverschillen
en de heersende dispariteit op dit gebied, zal dit geen gemakkelijke
taak zijn. Lange tijd heeft de economische politiek van bijna alle staten
een onbetwistbare tendens vertoond om zich af te zonderen en zich
autarkisch te gedragen. De omwisselbaarheid verdween, de tolgrenzen
werden steeds scherper, de fiscale politiek verschilde van land tot land.
Duidelijk gebeurde dit onder druk van sociale imperatieven, al was het
maar om het loonpeil te beschermen en dumping te vermijden. Nu willen de verdragsluitende staten dit echter allemaal gaan veranderen: de
tolgrenzen moeten opgeheven worden, liefst zo snel mogelijk; de economische stelsels moeten aan elkaar aangepast worden. En wat typisch is,
niet meer langs bilaterale akkoorden om, maar door toedoen van een
centraal organisme met een ruime bevoegdheid.
Voornaamste sociaaldoel van het Verdrag van Rome
In de aanhef van het Verdrag klinkt het nogal plechtig: „De ondertekenende staten, besloten hebbende, door gemeenschappelijk optreden
de economische en sociale vooruitgang van hun landen te verzekeren en
daartoe de barrières die Europa verdelen te verwijderen; vaststellende
als wezenlijk doel van hun streven, een voortdurende verbetering van
de omstandigheden waaronder hun volkeren leven en werken, te verzen
keren
. Hetzelfde wordt dan verder hernomen in de tekst zelf, die
tot tweemaal toe (artikelen 2 en 117) de noodzakelijkheid beklemtoont,
...
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de toenemende verbetering van de levensstandaard en arbeidsvoorzo verwachten het de
waarden te bevorderen. Deze verbetering zal
verdragsluitende landen in de hand gewerkt worden door het tot
stand komen van de Gemeenschappelijke Markt. Deze verwezenlijkt
inderdaad het vrij verkeer van goederen en personen, de harmonisatie
der sociale stelsels en een nauwe samenwerking op de verschillende
gebieden van het sociale leven (werkgelegenheid, arbeidsrecht, beroepsopleiding, sociale zekerheid, enz.) .
Wanneer wij het vrijheidsstreven dat het hedendaagse begin van een
economisch verenigd Europa kenmerkt, vergelijken met het vrijheidsstreven dat anderhalve eeuw terug werkzaam was bij de aanvang van
het geïndustrialiseerd Europa, dan bemerken wij grondige verschillen.
Ongetwijfeld willen de regeringen ook nu het vrijheidsbeginsel zo ver
mogelijk toepassen, maar in tegenstelling met vroeger dragen zij er
thans zorg voor dat deze grotere vrijheid geen schadelijke gevolgen
voor de werknemers mee zal brengen. Integendeel, zij streven ook langs
deze weg naar een effectieve sociale verbetering.
Het voornemen om in het verkeer binnen het Europa der Zes alle
hinderlijke grenzen op te heffen geldt niet alleen voor de economische
politiek in strikte zin, in haar commerciële en monetaire aspecten namelijk, doch evenzeer voor de sociaal-economische politiek: de grenzen
worden opengesteld voor kapitalen en goederen, maar tegelijkertijd ook
voor mensen en diensten. Enkele van de hoofdmotieven van het Verdrag vindt men samengebracht in deel III onder de titel: „Vrij verkeer
van personen, en vrij verrichten van diensten". Dit schijnt trouwens
logisch. Indien men aan de goederen alle vrijheid zou laten, maar deze
aan de personen zou ontzeggen, dan zou slechts een verminkt Europa
opgebouwd worden.
Doch evenals voor goederen en kapitalen is dit gemakkelijker gezegd
dan gedaan. Er bestaan in Europa landen met hoge werkgelegenheid
en zonder werkloosheid, maar ook landen met lage industrialisatie en
een overschot aan arbeidskrachten. Sommige staten bevorderen traditioneel de immigratie, andere daarentegen bezitten een zeer strenge
reglementering. Er bestaan administratieve hinderpalen voor sommige
beroepen, en daarentegen administratieve hulp en interventie voor
andere. Men denke slechts aan de officiële propaganda welke gevoerd
wordt voor het aantrekken van mijnwerkers. Dit alles kan moeilijk
vandaag of morgen weggecijferd worden zonder het gevaar van soms
diepgaande storingen. Overbevolkte streken zouden zich overplanten
naar andere met veel werkgelegenheid en daar de lonen drukken. De
plattelandsbevolking van arme landbouwstreken zou naar rijkere induw
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triecentra verhuizen en daar een onevenwichtige arbeidsmarkt doen
ontstaan. Daarom voorziet het Verdrag, naast de duidelijke princiepsr
verklaring, die de vrijheid van vestiging voorstaat, ook enkele correcr
tieven.
Aldus zal het tot het einde van de overgangsperiode (dus tot twaalf
jaar na de ondertekening van het Verdrag) duren, voordat de werknemers zich vrij zullen kunnen verplaatsen in heel de Gemeenschap der
Zes. Ook is voorzien dat de Commissie aan de Raad voorstellen mag
doen om de vrijmaking van de arbeidsmarkt ordentelijk en planmatig te
laten verlopen. De eerste reglementering ter zake is thans uitgewerkt
en vrij spoedig zal men nu tot verdere maatregelen over kunnen gaan.
Toen dit gedeelte van het Verdrag in de respectievelijke parlementen
ter bespreking kwam, reageerden de verschillende landen uiteenlopend.
In Italië, dat nochtans een groot overschot aan werkkrachten heeft,
waren de verwachtingen op een oplossing van de werkgelegenheid niet
te hoog gespannen, omdat de vestigingsmogelijkheden in de zes landen
tenslotte toch beperkt blijven. Nederland had meer oog voor de sociale
harmonisatie die uit deze vrijheid kan volgen. Bij menige spreker was
er een gereserveerde houding ten overstaan van deze sociale gelijkschakeling. Zij vreesden het opvoeren van de kostenprijzen en de daaruit
voortvloeiende kosteninflatie. Hiertegen werd van ministeriële zijde de
aandacht gevestigd op het feit dat er ook in de toekomst in de zes landen een verschil in loonpeil mogelijk moet blijven. De regeringen bezitten de bevoegdheid om het tempo van de harmonisatie in handen te
houden. Dat de Nederlandse regering dit inderdaad niet wenst los te
laten, bewijst de loonpolitiek van het voorbije jaar.
Gevaren van een dergelijke politiek en middelen om deze te keren
Vrij verkeer van kapitalen, van goederen en ook van personen dus.
Maar indien zulk een ongehinderde economie zonder overgang wordt
ingevoerd, houdt dit het risico in van ingrijpende schadelijke gevolgen.
De werknemers kunnen hun arbeid verliezen omdat andere artikelen
hun produkten om diverse redenen verdringen; de loonkosten kunnen
verschillen van land tot land en de concurrentiemogelijkheden zijn dus
niet voor iedereen dezelfde. Daarom heeft het Verdrag van Rome speciale maatregelen voorzien, de ene ter bescherming van de werknemers,
de andere ter bescherming van de economie zelf. De voornaamste daarvan zijn de oprichting van een zogenaamd „Europees Sociaal Fonds"
ten voordele van de werknemers, en het streven naar „sociale harmoni satie" ten bate van meer economische stabiliteit.
,
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Het Europees Sociaal Fonds

Dit Fonds streeft een dubbel doel na, naargelang het tijdstip waarop
men zich plaatst. De werking ervan is inderdaad enigszins verschillend
opgevat gedurende de overgangsperiode (de eerste twaalf jaren) en
naderhand.
Tijdens de eerste periode wil het Fonds in de eerste plaats financiële
hulp bieden om de herscholing, verplaatsing en omscholing van werknemers te bevorderen. Het wil de schadelijke gevolgen ondervangen
welke voor de werknemers kunnen voortvloeien uit de integratie en het
openstellen der grenzen; het is wel eens het „preventief kalmerend middel" genoemd, om de onrust te stillen die in de arbeidersmilieus- zou
kunnen ontstaan. Ook het Verdrag van de Kolen en Staalgemeenschap
voorzag iets dergelijks. Het nieuwe Fonds is echter veel breder opgevat,
aangezien de voordelen ervan niet beperkt zijn tot de werknemers van
een bepaalde sector, daar alle werklozen eventueel op dit Fonds een
beroep kunnen doen. Praktisch gezien, bestaat de opdracht van het
Fonds erin: de werkgelegenheid voor de werknemers te verbeteren en
bij te dragen tot de verhoging van hun levensstandaard; de tewerkstelling te vergemakkelijken en de geografische en beroepsmobiliteit van de
werknemers te bevorderen.
Om dit doel te bereiken kan het Fonds tot 50% tussenbeide komen
in de uitgaven welke, volgens een reglement dat sedert 1 januari 1958
van toepassing is, door de staten zelf worden gedaan om aan de werknemers een produktieve werkgelegenheid te verschaffen door herschor
ling en vergoeding voor verplaatsingskosten, of om steun te verlenen
aan werknemers die een loonverlies ondergaan tengevolge van de overschakeling van de produktie. Voor 1961 zou het Fonds over een krediet
kunnen beschikken van een miljard Frank.
Na de overgangsperiode zal het Fonds niet verdwijnen, maar wat het
Verdrag er verder mee bedoelt, blijft tamelijk vaag. Het Fonds zou op
een breder basis uitgebouwd worden en niet alleen de herscholing, maar
geheel de beroepsopleiding binnen zijn sfeer kunnen betrekken. Daarnaast zou het zich tevens kunnen inlaten met een actieve woningbouw
vooral ten voordele van migrerende werknemers. Ongetwijfeld vindt
een dergelijk groots opgevatte en mild gefinancierde instelling wel een
arbeidsveld om een bestendig bestaan voor zich op te eisen en te rechtvaardigen.
Een paar opmerkingen verdienen echter nog de aandacht. In de eerste plaats deze: aangezien het Fonds slechts financiële steun kan verlenen ten belope van 50% van hetgeen door de nationale staat zelf
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wordt uitgegeven, is het absoluut noodzakelijk dat er vooraf in de verschillende landen een eigen nationale reglementering tot stand zal ko^men, indien deze nog niet bestaat. Aangezien alle staten in de f financiering van het Fonds moeten bijspringen, zullen zij als eerste doel hebben
er uit te halen wat zij er zelf in hebben gestoken. De Belgische regering
heeft dit ook begrepen. De zo heftig bestreden „herstelwet" bevatte
daarom enkele bepalingen die aan de regering de bevoegdheid geven
om financiële tegemoetkoming te verlenen in geval van tewerkstelling
in nieuwe ondernemingen of beroepsopleiding van volwassenen (het
betreffende koninklijk besluit is verschenen op 24 maart 1961) .
Daarnaast is het interessant ook op een ander aspect te wijzen: het
internationaal karakter van het initiatief. Het is een inter-europees
organisme, dat over de toekenning van toelagen moet beslissen ten
voordele van de tewerkstelling in een soeverein land, met geldmiddelen
die door de diverse staten, en o.m. door de begunstigde zelf voorgen
schoten worden.
Op voorwaarde dat het Fonds actief en onpartijdig werkt, kan het
een sterk bindingselement worden van de Europese Economische Gemeenschap. Het zal een uitstekend oefenterrein vormen voor een verdere integratie. De administratie ervan die misschien wat zwaar kan
uitvallen zal in ieder geval een permanent contact en een doorlopende studie mogelijk maken en ongetwijfeld zal de oplossing van de so
ciale problemen van Europa hierdoor vergemakkelijkt worden.
Sociale harmonisatie

De economische eenmaking is niet zonder gevaren, in het bijzonder
voor landen met hoge loonkosten: de bedrijven met lagere lonen bezitten meer concurrentiemogelijkheid. Daarom de eis van sociale harmonisatie. Deze streeft in feite een dubbel doel na: de loonkosten van de
bedrijven op ongeveer gelijke hoogte brengen en meteen de levensstan~
daard verbeteren van de landen met lage lonen. In het perspectief van
de verdragsluitende landen betekent deze harmonisatie dus geen gelijkschakeling naar beneden, maar naar boven.
Een van de pogingen tot gelijkschakeling vinden wij in artikel 119,
dat aan de staten de verplichting oplegt de toepassing te verzekeren
van het beginsel „voor gelijk werk gelijk loon". Deze clausule werd in
het Verdrag ingelast op uitdrukkelijk verzoek van Frankrijk, dat de
veralgemening ervan nodig achtte voor het behoud van zijn concurrentiemogelijkheden.
Wat betekent dit echter in feite en wat bedoelt het Verdrag hiermede? De leuze „voor gelijk werk gelijk loon" is een van die slagwoorden
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die indrukwekkend kunnen zijn, omdat zij tegelijk eenvoudig en billijk
schijnen. Waarom zou een vrouw inderdaad minder loon moeten verdienen dan een man? Is zij niet zijn volledige gelijke? Bezit zij niet
evenals de man politieke en burgerlijke rechten? Indien men het probleem moreel en juridisch situeert, is er geen twijfel mogelijk omtrent
het antwoord. Maar hoe belangrijk ook, dit is slechts een gedeeltelijk
aspect van de zaak: het loon is tegelijk voor alle betrokkenen een economisch gegeven. Niet zonder reden eisten de Franse onderhandelaars
met klem de toepassing van dit principe: op het ogenblik van de onderhandelingen was Frankrijk het enige land waar dit principe nagenoeg
volledig en algemeen werd toegepast in de vorm van het algemeen erkend basisloon: het zogenaamde S.M.I.G. (salaire minimum interprof essionel garanti) . Dit is het loon van een alleenstaande volwassen persoon, die onder gewone omstandigheden in een streek met een gematigd
klimaat leeft. Aldus was het voor dit land gemakkelijk een gelijk loon
door te voeren, des te meer daar dit basisloon praktisch geen elementen
bevat die normaal bij het indirect loon behoren. Het „salaire minimum"
sluit geen deel in voor het onderhoud van de echtgenote of van de kinderen. Dit valt ten laste van de kindervergoedingen, die een indirect
loon zijn en in Frankrijk zeer hoog liggen. Dit is echter niet het geval in
de andere landen o.m. in België, en blijkbaar ook in Nederland, waar
om historische redenen het loon van de man gedeeltelijk een gezinsloon
is, zodat het normaal hoger ligt dan dat van de vrouw.
De toepassing van artikel 119 van het Verdrag van Rome zal dan
ook niet van een leien dakje lopen. De tendens bestaat om het „gelijk
loon" niet gelijk te stellen met een „gelijk rechtstreeks loon", maar
rekening te houden met het indirecte loon zoals de gezinsvergoedingen.
Aangezien het principe echter aanvaard is, moet er nu naar een concrete
oplossing gezocht worden. Hierbij rijst dan de vraag: wat is „gelijk
loon" en wat is „gelijk werk"? Aangezien het loon van een arbeidster
uiteraard geen gezinsloon is, stuit een algemene loonsverhoging voor de
arbeidsters om het peil van hun loon op dat van de man te brengen, in
sommige landen op principiële bezwaren, en zij zou voor sommige
industrieën een zware kosteninflatie met zich brengen.
In Duitsland werd het probleem anders aangepakt dan in Frankrijk.
Daar hebben enkele paritaire organisaties een tarief opgesteld dat uitsluitend steunt op een rangschikking van de verschillende taken. Op
basis van deze taak wordt dan een loon uitgekeerd ongeacht de persoon
( man of vrouw) die het werk uitvoert. Alles berust dus op een qualita-tieve norm. Er is daarbij geen minimumloon voorzien dat voor alle
industrietakken gelijk zou zijn. Dit is wel de richting die in de verschil,-
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lende landen de grootste kansen heeft; ook in België voelen vele werkgeversbonden voor een dergelijke formule..
Op het ogenblik beperken de onderlinge besprekingen zich meestal
tot de zogenaamde gemengde arbeidstaken, die onverschillig door mannen of vrouwen kunnen uitgevoerd worden. Het ziet er naar uit dat
voor het overige de onderhandelingen moeizaam zullen zijn. Er is veel
kans dat de sociale harmonisatie op dit plan zal tot . stand komen onder
druk van de economische werkelijkheid en bij gelegenheid van loonsverhogingen. Het is dan ook niet te verwonderen dat de Nederlandse
regering de bepaling van artikel 119 als een relatieve verplichting beschouwt: zij zal het beginsel dus slechts toepassen voor zover de andere
leden het zelf doen.
Gelijksoortige pogingen moeten ondernomen worden om tot een gelijkwaardig systeem te komen inzake vakantie met loon. Ook hier was
het Frankrijk dat het initiatief nam om deze clausule in het Verdrag in
te lassen.
Het ligt daarenboven in de bedoeling van het Verdrag geleidelijk
meer uniformiteit te bereiken op het gebied van de maatschappelijke
zekerheid. Maar dit is een zo complex probleem en het vergt nog zoveel
voorstudie, dat voorlopig nog geen duidelijk omlijnde verplichtingen in
het Verdrag konden opgenomen worden. Op één domein is er evenwel
een grote vooruitgang geboekt, namelijk ten voordele van de 500.000
Europese werknemers die buiten hun landsgrenzen werken. Voor hen
werden de verordeningen No. 3 en 4 uitgevaardigd, die hun rechten in
zake de maatschappelijke zekerheid regelen.
De sociale harmonisatie zal dus niet zo gemakkelijk te bereiken zijn
als men theoretisch zou verwachten. Men dient er bovendien rekening
mee te houden, dat de sociale werkelijkheid essentieel dynamisch is.
Het uitgangspunt van een sociale harmonisatie kan nooit een statisch
gegeven zijn, waarbij het zou volstaan geleidelijk de verschilpunten aan
te passen om overal hetzelfde niveau te bereiken. De sociale werkelijkm
heid staat aan voortdurende wisselingen bloot. Het Verdrag was nog
maar pas ondertekend toen in België een akkoord van sociale program'.
matie werd gesloten dat onder meer een aanpassing inhoudt van de kindervergoedingen en een uitbreiding van het regime van de vakantie met
loon. Ook de druk voor loonsverhoging hield niet op: de wet op het
gewaarborgd weekloon werd ingevoerd, waardoor onze wetgeving in
zekere mate gelijkvormig wordt met die van andere landen, maar in
sommige van haar toepassingen toch van een verregaande vrijgevigheid
getuigt. In Nederland blijft men verder ijveren voor inkrimping van de
arbeidstijd, hoewel de regering hier sterk de hand aan houdt en slechts
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loonaanpassing toestaat mits bewijs van voldoende produktiviteitsverhoging. In Italië is de actie voor loonsverhoging niet minder intens.
Enige tijd terug werd een nieuwe vermeerdering van 11 % toegekend,
met dien verstande echter dat de aanpassing voor de vrouwen op een
voordeliger manier geschiedde dan voor de mannen. Aldus werd een
eerste stap gezet in overeenstemming met de wens van artikel 119 van
het Verdrag van Rome. Ook in Duitsland gingen de eisen dezelfde
richting uit. Maar nauwelijks werd een loonsverhoging toegekend, of er
kwam een nieuwe actie tot stand voor verkorting van de arbeidstijd. In
sommige sectoren willen de vakverenigingen de 42 uur en daarna de 40
uur bereiken. In andere werd de 44-urenweek behouden, maar de vakantie met loon opgevoerd tot tussen de 18 en 24 dagen per jaar.
Het Verdrag van Rome heeft de sociale vooruitgang helemaal niet
verhinderd, zelfs niet vertraagd. Het is dan ook niet te verwonderen dat
vele werkgeversverenigingen nogal achterdochtig staan ten opzichte
van de verdere sociale harmonisatie.
Europa één maken is beslist geen gemakkelijke taak. Maar onoverkomelijk zijn de moeilijkheden toch ook weer niet. Grondige loonsverschillen bestaan ook al in éénzelfde land, soms zelfs in één zelfde bedrijfssector! En is de dispariteit tussen België en Nederland een onoverkomelijke hinderpaal geweest voor het samengaan in Benelux?
Zolang de Europese economie expansief blijft, zal zij ook de kracht
bezitten om de grote verschillen tussen de verschillende landen op te
vangen en de onderscheiden toestanden en systemen geleidelijk aan
elkaar aan te passen.

In memoriam
M. Merleau~Ponty

DR. R. C. KWANT O.E.S.A.

EHEEL onverwacht stierf in mei 1961 op 53rjarige leeftijd de
Franse wijsgeer Maurice Merleau-Ponty. Met hem verdween een
belangrijke figuur van het toneel van het wijsgerige denken in Europa.
In het officiële wijsgerige leven van Frankrijk nam hij een voorname
plaats in, want hij bezette de wijsgerige zetel aan het College de France,
als opvolger van o.a. Bergson; dit is de meest eervolle functie die een
Frans wijsgeer kan bekleden. Zijn wijsgerig oeuvre is ongetwijfeld van
zeer groot belang. Grote verwachtingen werden gewekt door zijn twee
eerste werken, nl. zijn bijthesis en hoofdthesis voor zijn promotie tot
Docteur és Lettres, La Structure du Comportement en Phénoménologie
de la Perception. Het laatste moet ongetwijfeld als zijn hoofdwerk beschouwd worden. Zijn bijthesis kan beschouwd worden als voorbereir
ding tot zijn hoofdwerk. In La Structure du Comportement toont hij
aan dat alle causale verklaringen tekort schieten wanneer het erom
gaat, de gedraging te begrijpen. De gedraging immers is geen effect,
dat volkomen begrepen kan worden vanuit causale invloeden. In de
gedraging situeert het levende zichzelf ten aanzien van zijn omgeving.
In de gedraging openbaart zich het zingevende organisme, dat in een
dialectische houding staat ten opzichte van zijn omgeving.
Merleau--Ponty zag een grote waarde in de Gestaltpsychologie, die
het geheel niet langer verklaarde uit de delen, maar aan het geheel een
eigen begrijpbaarheid toekende. De „psychologie de la forme" ging
echter volgens hem niet ver genoeg. Zij erkende wel de eigen begrijpbaarheid van de gehelen die zich in onze wereld openbaren, maar zag
niet of onvoldoende, dat ook het waarnemende subject innerlijk betrokken is bij het verschijnende geheel. De „psychologie de la forme" stelde
zich de verschijnende gehelen voor als objectieve feiten, en zag niet dat
het waarnemende subject daarbij innerlijk betrokken is. IVlerleau-Ponty
was de mening toegedaan, dat de „psychologie de la forme" vroeg om
een „philosophie de la forme", d.w.z. om een wijsbegeerte die de verwevenheid van subject en object zou nemen tot het uitgangspunt van
haar denken, en hij presenteert zijn eigen wijsbegeerte als zulk een
„philosophie de la forme". In La Structure du Comportement laat hij
zien dat het zich gedragende organisme op dialectische, en niet op causale wijze met zijn omgeving verweven is.
,
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Op deze wijze was het terrein voorbereid voor zijn hoofdwerk, Phénoménologie de la perception. De titel is voor velen misleidend geweest,
omdat hij gemakkelijk doet denken aan een analyse van de waarne~
ming, zoals deze zich aan ons bewustzijn voordoet. Indien MerleauPonty's hoofdwerk niet meer zou bieden dan dit, zou het een waardevolle bijdrage geweest zijn tot een hoofdstuk van de psychologie of van
de wijsgerige antropologie. Dan zou het moeilijk gezien kunnen worden
als uitgangspunt van een nieuwe wijsbegeerte , zoals het in werkelijkheid toch is. La Structure du Comportement had aangetoond dat de
causale verklaring van de gedraging onvoldoende was; Phénoménologie
de la Perception presenteert een nieuwe verklaring van de menselijke
gedraging, en omdat het gehele mens-zijn beschreven kan worden als
gedraging in de wereld, presenteert het een nieuwe mensvisie. Het zingevende mens-zijn wordt door Merleau-Ponty beoogd, en omdat de zin
zich allereerst aan de perceptie openbaart, daarom gaf Merleau-Ponty
aan zijn hoofdwerk de titel Phénoménologie de la Perception.
Omtrent het zingevende mens-zijn heeft Merleau-Ponty werkelijk
een eigen visie. Tegenover het dualisme dat lichaam tegenover geest
plaatste, dat het lichaam maakte tot een ding, stelt Merleau-Ponty dat
het lichaam zelf innerlijk, van binnen uit, en dus niet door een inwonende geest, een subject is. Grondbegrip van Merleau-Ponty's wijsbegeerte
is wat hij aanduidt met de woorden „le moi-corps". Het lichaam zelf
verkeert met de wereld. Het lichaam zelf is een bedoelend bestaan, het
is innerlijk doordrongen van „intentions", het maakt de wereld tot een
antwoord voor zichzelf.
Wanneer wijsgeren het begrip „subject" analyseren, plegen zij daar-

bij het bewustzijn centraal te stellen. Het subject zou een subject zijn,
en geen ding, vanwege het bewustzijn. In Merleau-Ponty's subj ectbegrip is het bewustzijn niet langer centraal. Centraal is de dialectische,
zingevende verhouding tot het andere. Er zijn wijzen van zingeving,
van dialectiek tussen „moi-corps" en wereld, die vóór-bewust zijn, tot
welke het reflecterend bewustzijn niet kan doordringen. Het lichaam
als bewegingsintentionaliteit schept de oriëntatie in de ruimte, maakt
dat iets voor mij hoog of laag, nabij of veraf, rechts of links is. In een
dialectiek met de wereld constitueert het lichaam de kleuren. Al naargelang de lichtsterkte trekt het lichaam de oogpupillen samen of verwijdt het ze. De ogen convergeren op verschillende wijze, alnaargelang
het voorwerp dichterbij of verderaf is. Hier is reeds een dialectiek tus-^
sen existentie en wereld, zingeving, maar deze zingeving is vóór-bewust, en wordt niet door het bewustzijn beleefd. Als vrij wezen geeft
de mens zin, maar de zingevende vrijheid vindt en veronderstelt reeds

948

IN MEMbRIAM MAURICE MERLEACI-PONTY

zin, die dialectisch tot stand kwam, doch op een niveau dat dieper is
gelegen dan de vrijheid. Het lichaam, aldus Merleau-Ponty, verstaat
de wereld beter en eerder dan het bewuste ik. Er is een geheim verdrag
tussen lichaam en wereld, waarvan de vrije existentie een opname is.
De gehele menselijke existentie is een uitbloei van dit „moi-corps".
Zij is het „ik-lichaam" op vele niveau's van zelfverwerkelijking. Het
„ik--lichaam" is dus niet slechts een begin, maar het is ook alles. De
mens is niets anders dan zingevend lichaam, maar dan moeten wij het
lichaam zelf begrijpen als zingevend subject.
Merleau-Ponty is zeer zeker een fenomenoloog die de grondbegrippen van de fenomenologie, zoals intentionaliteit, reductie, noesis en
noema enz. hanteert, maar alle grondbegrippen van de fenomenologie
krijgen bij hem een eigen betekenis. De intentionaliteit is allereerst een
zijnsverhouding tussen „ik-lichaam" en wereld, en niet in eerste instanr
tie een kenverhouding. Zijn reductie is bedoeld als herleiding van het
gehele leven tot de dialectiek tussen „ik--lichaam" en wereld. Het valt
te begrijpen dat Merleau-Ponty moeite heeft met de situering van het
bewustzijn binnen het raam van zijn denken. Enerzijds wil hij eraan
vasthouden dat de meest oorspronkelijke dialectiek tussen lichaam en
wereld vóór-bewust is; anderzijds ziet hij heel goed in dat, indien het
bewustzijn niet oorspronkelijk is, het nooit meer verklaard kan worden.
Het bewustzijn is dus oorspronkelijk, maar niet primair. Hij komt hier
niet helemaal uit de moeilijkheden vandaan, zoals uit de aard van de
zaak te begrijpen valt.
Merleau-Ponty erkent in vele teksten het eigen karakter, ja, de onr
herleidbaarheid van de menselijke existentie. Die eigenheid echter wordt
door hem niet verklaard door een beroep op een inwonende geest. Zij
bestaat in de wijze waarop de mens „lichaam" is. Hij is dan ook zeker
geen aanhanger van een goedkoop evolutionisme dat de mens ziet als
de vrucht van een causaal, kosmisch proces. Merleau-Ponty schrikt
terug voor iedere mensverklaring, hetzij vanuit de blinde oerkracht van
de materie, hetzij vanuit een goddelijke schepper. Hij wijst het idee zelf
van een mensverklaring van de hand, en wel om een positieve reden.
Iedere verklaring bloeit op binnen de dialectiek tussen mens en wereld.
Iedere verklaring is een zoeken naar licht, dat plaats vindt binnen het
menselijk existeren. Bij iedere verklaring veronderstelt de mens zichzelf
als zinwording, als zingevende existentie. Bijgevolg wordt bij iedere
mensverklaring de mens, die verklaard moet worden, reeds veronder
steld. Merleau-Ponty wijst dus iedere mensverklaring principieel van
de hand. Om hetzelfde nog op een andere wijze te zeggen: iedere verklaring is een licht, dat opbloeit binnen onze zingevende existentie. Hoe
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kunnen wij dan dat verklaren binnen hetwelk alle licht ontstaat?
Vandaar is de wisselvalligheid de uiteindelijke horizon volgens Merr
leau~Ponty. Alle licht, alle zin bloeit op binnen de dialectiek tussen ,,iklichaam"' en wereld. Het bestaan zelf van de zingevende existentie die
in dialectiek met de wereld treedt, is een wisselvallig grondfeit. Daarom
is alle zin, alle licht, alle verklaring, in de diepste grond wisselvallig.
Voor degene die dit begrijpt, staat alle zin binnen een oorspronkelijk
wonder dat wij niet kunnen verklaren, doch moeten aanvaarden. De
wijsgeer, aldus Merleau-Ponty, verklaart uiteindelijk niets, maar verwondert zich over het mysterie van het worden van zin op alle niveau's
van de wereld. Het wonder van de zinwording is te groots, te oorsprong
kelijk, dan dat het tot wat dan ook herleid zou kunnen worden. Het
idee van een eeuwige materie of van een eeuwige God die de mens
zouden verklaren, komen aan Merleau-Ponty prozaïsch voor in verhouding tot het oorspronkelijke wonder van de zinwording.
Teneinde zijn zienswijze waar te maken, zou Merleau-Ponty moeten
aantonen, hoe alle verschijnselen van het menselijke leven, beweging,
waarneming, denken en vrijheid enz. begrepen kunnen worden vanuit
zijn grondbegrip, het „lichaam-subject". Op dit beslissende punt
biedt zijn hoofdwerk slechts hier en daar een aanzet. Hij heeft daarbij
zijn aandacht vooral gevestigd op het verwoorde denken. Men heeft
wel geprobeerd het denken te verheffen boven het woord, en het woord
te zien als een bijkomstige uitdrukking van een vooraf bestaande gedachte. Merleau-Ponty probeert aan te tonen, dat de gedachte bestaat
in het woord, dat de gedachte het woord nodig heeft, dat de gedachte
zichzelf al sprekend aan het licht brengt. Dan komt het woord dichter
te staan bij andere uitdrukkingsvormen, zoals muziek, schilderkunst en
dans. Evenmin als wij de zin van muziek los kunnen maken van de
klanken, de zin van het schilderij van doek en verf, de danszin van de
lichaamsbewegingen, evenmin kunnen wij de denkzin losmaken van het
woord. Bij alle uitdrukkingsvormen treedt het lichaam op, dat in zijn
gestes zin doet worden. Merleau-Ponty's taalfilosofie staat niet los van
zijn wijsgerige grondvisie, doch is een poging om deze in één bepaald
voorbeeld waar te maken. In zijn taalfilosofie probeert hij het (spreken~
de) lichaam aan te wijzen als oorsprong van zin, als bron van licht.
Wanneer wij echter de draagwijdte van Merleau-Ponty's grondvisie
vergelijken met het bewijsmateriaal, dat wordt aangebracht om die
grondvisie waar te maken, dan moeten wij tot het besluit komen dat het
tweede in geen verhouding staat tot het eerste. Met andere woorden:
Merleau-Ponty heeft een grondvisie uitgesproken die hij niet heeft bewezen, of liever, met het bewijs waarvan hij maar nauwelijks is begon-
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nen. Daarom mogen wij zijn grondvisie aanduiden als een hypothese.
Men had mogen verwachten dat Phénoménologie de la Perception,
gezien het feit dat daarin een onvoldoende uitgewerkte grondvisie
wordt gepresenteerd, gevolgd zou worden door andere grote werken,
waarin het hoofdmotief van Merleau-Ponty's wijsbegeerte nader gepreciseerd en met verdere bewijsvoering gestaafd zou worden. Onder
dit opzicht zijn wij echter teleurgesteld. Zijn verdere werken zijn geenszins onbelangrijk, maar kunnen niet in de schaduw staan van zijn hoofdwerk. Zij zijn overwegend bundelingen van artikelen, die hier en daar
reeds verschenen waren. Dit geldt voor Humanisme et Terreur (1947)',
voor Sens et Non-Sens (1948), voor Signes (1960). Les Aventures de
la Dialectique (1955) is een bundeling van beschouwingen over politieke wijsbegeerte. In Eloge de la Philosophie (1953) treffen wij zijn
inaugurale rede aan, uitgesproken bij de aanvaarding van zijn leeropdracht aan het Collège de France. De tekst biedt een markante samenvatting van de grondperspectieven die reeds in zijn hoofdwerk aanwen
zig waren. Het oeuvre van Merleau-Ponty is dus wezenlijk onvoltooid.
Men zou kunnen protesteren tegen deze uitdrukking, omdat het idee
zelf van een voltooide wijsbegeerte vloekt met de zienswijze van Mer-leau-Ponty. Wij bedoelen echter iets anders, dat nl. het grondmotief
van zijn wijsbegeerte wel is uitgesproken, doch niet is uitgewerkt, wel
beweerd, maar onvoldoende waar gemaakt.
Het is vanzelfsprekend niet mogelijk, in een kort artikel als dit alle
perspectieven zelfs maar aan te raken die in het oeuvre van Merleau•Ponty worden geboden, en die op anderen, o.a. op de schrijver van dit
artikel, zo bevruchtend hebben gewerkt. In dit artikel is slechts gewen
zen op de centrale stelling van Merleau-Ponty's wijsbegeerte, en niet
op de vele, vruchtbare perspectieven die daarin worden ontvouwd.
De christelijk denkende wijsgeer, die naar aanleiding van MerleauPonty's sterven nadenkt over zijn oeuvre, wordt vooral met twee grondvragen geconfronteerd. Vooreerst, is zijn begrip van „lichaam-subject"
als uitdrukking van ons mens-zijn aanvaardbaar? Op de tweede plaats,
wat kunnen wij antwoorden op Merleau-Ponty's volstrekte weigering
om het mens-zijn te verklaren? Met die weigering immers is het stellen
zelf van het Godsprobleem onmogelijk geworden.
Wie Merleau.-Ponty heeft mogen beluisteren en wie zijn oeuvre
grondig heeft bestudeerd, twijfelt niet aan de ernst en de eerlijkheid
van deze wijsgeer, ook niet waar deze afwijzend stond ten aanzien van
het Christendom. Merleau-Ponty's oeuvre heeft een grote betekenis, al
was het alleen maar omdat het ons leidt tot een diepgaande kritische
bezinning omtrent de mogelijkheid van metafysiek.

Nieuwe kerken
in Milaan
DR. GIORGIO TREBBI

ET probleem van de moderne stedebouw en, daarmee samenhangend, dat van de nieuwe kerkebouw in de zich steeds maar uitbreidende stad stellen zich in Italië bijzonder acuut. De stad heeft haar
eeuwenoude, historisch gevestigde, dijken doorbroken en overspoelt het
platteland. Men kan hier werkelijk van een invasie spreken, die haar
hoogtepunt bereikt heeft onmiddellijk na de oorlog en steeds maar blijft
voortduren. Meteen is toen een strijd begonnen tussen deze wilde expansie en een rationele ruimtelijke ordening, tussen spontane groei en
geplanificeerde structurering, en .... tussen woonwijk en kerk. Waar
men er in slaagde ordeningsplannen op te dringen, zijn deze vaak te
strak en weerstaan ze moeilijk aan de geweldige druk van de verschijnen
selen welke deze ontwikkeling veroorzaken: de demografische groei, de
reorganisatie van de landbouw en de industrialisering, de interne immigratie en de vlucht naar de stad.
Deze verschijnselen zijn natuurlijk niet alleen voor Italië karakteristiek. Een recente studie van de U.N.O. over het urbanisme voorziet dat
de verhouding van de wereldbevolking die in steden van meer dan
100.000 inwoners woont, in de 25 jaren tussen 1950 en 1975 zal stijgen
van 13% tot 19%, terwijl dit cijfer voor steden van meer dan 20.000 inwoners zal oplopen van 21 tot 30%. Terwijl echter in zeer ontwikkelde
landen dit proces reeds lang aan de gang is en gedeeltelijk al zijn beslag
heeft gekregen, zal het zich in Italië zeer scherp laten voelen in de nabije toekomst. In Nederland b.v. is nog slechts 19% van de actieve ber
volking in de landbouw werkzaam, maar in Italië bedraagt dit cijfer op
het ogenblik nog 49%. De desertie van het platteland ten voordele van
de industrie en de stad neemt thans in dit land een tot nog toe ongekende omvang aan. Het grondplan van het territorium en de spreiding van
de bevolking worden er grondig door getransformeerd en in deze transformatie heeft het bouwen een grote rol te spelen.
Uiteraard brengt deze expansie van de steden meer met zich mee dan
het bouwen van nieuwe woningen: er moet voorzien worden in nieuwe
diensten, nieuwe openbare gebouwen en een geheel nieuwe, aangepaste
collectieve uitrusting. Daartoe horen dan ook de kerken.
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In maart 1959 verklaarde de minister van openbare werken, dat er op
dat ogenblik reeds meer dan 5000 nieuwe gebouwen voor de eredienst
moesten opgericht worden, waarbij dan nog de andere moesten gevoegd worden die nodig zouden zijn ten gevolge van de immer
voortschrijdende uitbreiding van de stedelijke en buitenstedelijke agglomeraties. Uit dit cijfer blijkt al duidelijk genoeg, hoe scherp het probleem van de nieuwe kerken zich stelt en hoe het niet los te maken is
van de organisatie en de ordening van de wijken waarin deze kerken
een welbepaalde urbanistische functie zullen moeten vervullen.
Over de functionaliteit van een parochiekerk of van een geheel parochiecomplex, bestaande uit kerk en pedagogisch~sociale werken, willen
we hier niet uitweiden. Laten we slechts even herinneren aan de f undamentele vereisten waarin zulk een centrum moet voldoen: 1. de kerk
moet urbanistisch in de wijk ingepast worden op het ogenblik zelf dat
de wijk ontworpen wordt en niet achteraf; 2. de kerk moet organisch bij
de wijk horen, zowel wat haar volume als wat de aard van haar materialen en haar stijl betreft; 3. om aan de behoeften van de liturgische
functie te beantwoorden, vereist de kerk een hoge bouwkundige kwalir
teit, welke volkomen beantwoordt aan en volmondig instemt met de
expressieve geest van de eigen tijd.

Milaan heeft het probleem van de nieuwe kerken aangepakt sedert
1937. Pastoreel gesproken werd de onderneming van bij de aanvang
grootmoedig opgezet en goed geleid. Pas in de laatste tijden echter trad
er ook op architectonisch gebied een openheid voor de hedendaagse
kunst aan de dag, hetgeen intussen reeds een indrukwekkend aantal van
voortreffelijke voorbeelden in het leven heeft geroepen. Niet overal
heeft de urbanistische inschakeling zich in het juiste tempo en in de gewenste continuïteit kunnen voltrekken, maar vele architecten hebben
aan hun opdracht zulk een scheppende en getuigende interpretatie gegeven, dat hun werk, na enige aarzeling, gemakkelijk aanvaard werd
door het publiek. De aarzelingen kwamen overigens meer van de opdrachtgevers dan van de Milanese gelovigen.
Naar analogie met hetgeen te Bologna gebeurde, is te Milaan, naast
een comité voor de nieuwe kerken, een studiecentrum van „architectuur
voor de christelijke gemeenschap" ontstaan, waarbij de meest bekende
en gerenommeerde architecten zich hebben aangesloten. Dit centrum
wil op gelijke wijze de studie bevorderen van de kerkebouw en van de
liturgische vernieuwing, om aldus de frisse, oorspronkelijke krachten
terug te vinden die in beide domeinen vroeger werkzaam zijn geweest
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in plaats van bij de gevestigde vormen stil te blijven staan. Wat deze
groep tot nog toe heeft gerealiseerd, is nog maar een begin: het zaad
van de heropleving is echter gestrooid, het initiatief zal gemakkelijk
verder gedijen, groeien en tot rijpheid komen.
De dringende behoefte aan nieuwe kerken biedt de architect van
vandaag de gelegenheid om het hele thema van de kerkebouw te herzien in het licht van onze gehele cultuur. Men kan het niet langer overlaten aan het improvisatorisch initiatief van toegewijde maar slecht
voorgelichte pastoors, die door allerlei dringende zorgen van pastorele
aard overstelpt worden en niet steeds voldoende vertrouwd kunnen zijn
met de sociologische, urbanistische en architectonische aspecten van
zulk een steile onderneming als het bouwen van een kerk.
Zeker, in overgangstijden als de onze, waarin diepe kloven bestaan
tussen de architectuur en de andere aspecten van de cultuur, tussen
vooruitgang en beschaving, tussen kunst en leven, is het moeilijk, de
artistieke produktie los te maken van de crisis van de gemeenschap wier
uitdrukking zij moet zijn, en nog moeilijker is het een algemene instemming met een bepaalde stijl, met een bepaalde artistieke taal op te leggen. Het volstaat niet enkele uitverkoren minderheden te overtuigen;
deze zijn wel in staat uiterst vruchtbare wegen open te leggen, zoals
dat voor het rationalisme in de architectuur gebeurd is, maar de bodem
waarop een beweging aldus ontstaat, brengt niet steeds gezonde en rijpe
vruchten voort; juist in de overhaaste ontwikkeling van zulk een bewer
ging, in een al te snel tot meerderheid worden van zulke gequalificeerde
minderheden, schuilen grote gevaren.
Het gevaar dat thans aan de wortel van het geestelijk bestaan van de
mens, de cel van de gemeenschap, knaagt, is de wijdverspreide aantrek
kingskracht welke uitgaat van de talloze, steeds veranderlijke instrumenten en f inaliteiten, echte vangarmen van het mateloos en monsterachtig technisch proces van onze eeuw. Deze slechte overheersing der
techniek, die de mens dreigt te verstikken, belet hem ook in ruime mate
authentieke artistieke resultaten te zoeken en te aanvaarden, die toch
steeds de vrucht zijn van een opperste en onbaatzuchtige openheid en
overgave.
Om wille van de complexiteit van de diepgaande en beslissende keuzen waar hij zich voor gesteld weet, dient de architect-urbanist van
vandaag zich aan als een apostel van de stad; hij wil de krachtsontbinr
dingen tegengaan welke niet zelden in de bouwwerf zelf schuilen; hij is
de missionaris van een communautaire wederopbouw, welke slechts op
de transcendentie kan gegrondvest worden. Hij drukt het ruimtelijk en
zichtbaar teken van deze transcendentie op de wijk.
57
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ver„Geroepen om aan de gemeenschap haar kerk te schenken
klaarde Kardinaal Lercaro in een lezing aan de universiteit van Firenze
beijvert de architect zich om er de innigste harteklop van aan te voelen. Nooit mag hij de wijk, deze bepaalde wijk, waarvoor hij moet bour
wen, uit het oog verliezen. Het volstaat niet dat hij de ligging van het
terrein kent waar de kerk moet komen; alleen een serieus wetenschappelijk sociologisch onderzoek zal hem het gelaat, de verwachtingen, de
verzuchtingen, de smarten van de gemeenschap openbaren, die van zijn
kunstenaarsroeping de gave vraagt van een poort die open staat op de
hemel".
Het zoeken naar een dialoog is in deze woorden vervat. En dat is het
wat de nieuwe kerken vertegenwoordigen welke wij hier voorstellen.
Zij sluiten aan bij de grote beweging tot artistieke verlossing en wedergeboorte die door de hele katholieke wereld vaart. Alleen langs deze
weg mag men verhopen dat de authentieke traditie zal bevestigd worr
den, want die berust niet op de uitdrukkingswijze van één tijdperk, maar
voedt zich uit de samenkomst van alle tijden.

WOUTER KOTTE

De werkelijkheid
herontdekt
IE, uitgaande van termen als bijvoorbeeld classicisme, romantiek,
realisme, im- en expressionisme, meent zich in een kunstwerk
te kunnen inleven, zal spoedig bemerken, dat hij een onjuist uitgangs~
punt heeft gekozen. Kunsthistorische termen mogen dan al verhelderend
werken, soms zelfs duidelijk in een bepaalde richting wijzen, verklaren
doen zij echter niets. Zij zijn door de kunsthistoricus uitsluitend achteraf
ingevoerd als hulpmiddel en dienen als zodanig dan ook gebruikt en
gewaardeerd te worden: men kan zich er van overtuigd houden, dat de
Vlaamse primitieven nooit geweten hebben, dat zij „primitieven" war
ren. Wil men een voorbeeld? Van Goyen, de 17de eeuwse landschapsschilder behoort, historisch beschouwd, tot de Hollandse realisten.
Niettemin is zijn toets, evenals die van Frans Hals en Velasquez, impressionistisch, meer dan twee honderd jaar voor het impressionisme,
terwijl er verder ten gevolge van zijn aandacht en eerbied voor de natuur ook een romantisch element in zijn werk schuilt. Men ziet het: drie
kunsthistorische termen, die elkaar in meerdere of mindere mate overlappen voor één schilder. En is hiermee het oeuvre van de 17de eeuwse
landschapsschilder in ons begrip gevangen? Nee, want de voornaamste
karakteristiek van de schilderijen van Van Goyen brengt men ongetwijfeld tot uitdrukking door te zeggen, dat ze van Van Goyen zijn.
Wil men een schilderij op zijn juiste waarde schatten, dan zal men
moeten beginnen bij het schilderij zelf, dat verder gesitueerd dient te
worden in zijn historische, geestelijke en culturele samenhang. En het
is zelfs de vraag of voor een zuiver esthetische waardering aan al deze
voorwaarden voldaan moet worden.
Het gevaar, dat kunsthistorische etiketten aankleeft, is niet alleen dat
der vaagheid, doordat eenduidige, algemeen aanvaarde formuleringen
der begrippen dikwijls ontbreken, maar kan ook liggen in een te veel
zeggen. Dit gevaar is met name aanwezig, wanneer de persoonlijke
waardering voor een stijl of periode in de terminologie gaat doorklinken, hetzij in appreciërende, hetzij in afkeurende zin. Het is duidelijk,
dat de waarde van de kunsthistorische terminologie door een dergelijk
gebruik opnieuw aanmerkelijk gerelativeerd wordt. Als men deze juist
wil gebruiken, zal men steeds duidelijk moeten maken of men de termen
historisch, schildertechnisch of betreffende de instelling, van waaruit
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geschilderd is, opvat. Deze inleiding mag volstaan om aan te tonen, dat
de waarde der vakterminologie wel aanwezig is, maar dat het eigenlijke
uitgangspunt om tot kunstwaardering en -inleving te komen in het
schilderij, in de schilder zelf en in zijn tijd ligt.
De schilders Hynckes, Koch, Willink en Dick Ket, in wier werk wij
ons nu zullen proberen in te leven, worden bij elkaar gebracht onder de
verzamelnaam van neo-realisten; neor, omdat het optreden van dezen
een herleving betekent van het realisme. De realistische schilders uit de
tweede helft van de vorige eeuw als Daumier, Millet e.a. breidden het
aantal onderwerpen uit tot dat van de werkende, zwoegende mens. In
eigenlijke zin betekent de term een volledige onderwerping aan het
object 1 ) . Het realisme wierp allengs weerstanden op en werd afgelost
door het idealisme, dat zich steeds meer van de waarneembare, materiële
werkelijkheid vervreemdde. Het hoogtepunt van de werkzaamheid van
de vier bovengenoemde schilders ligt in de dertiger jaren; de dertiger
jaren, die vanaf de beurskrach, die op 24 oktober 1929 in Wallstreet
inzette, over de steeds brutaler wordende provocaties van Hitler liepen
en door het begin van de tweede wereldoorlog in 1939 beëindigd werden; een tijd van werkloosheid, ellende en van vlucht uit de werkelijkheid in de hot.-jazz en daarna de swing, maar vooral een tijd met angst
voor de toekomst, omdat men wist, dat de komende oorlog totaler zou
zijn dan die van 1914-1918, die nog vers in het geheugen lag. En wie,
die deze tijden beleefde, kwam niet tot de slotsom, dat de zichtbare
realiteit, de materie, zo fragiel was als glas? De kunstenaar was al eerder begonnen zich van de zichtbare werkelijkheid af te wenden, hetzij
door deze te deformeren (kubisme, expressionisme) , hetzij door van
zijn droombeelden uit te gaan (surrealisme) , hetzij door zich non--f igur
ratief uit te drukken. Men gaat in zich zelf op zoek naar het tweede
gezicht van de werkelijkheid. En terwijl velen hiernaar zoeken, zijn er
maar weinigen geweest, die gevonden hebben. En dit moest ook wel zo
zijn, omdat men de werkelijkheid achter de dingen al eerder verworpen
en afgezworen had: de mens stond in een onbegrepen wereld en wist
zich alleen met zijn angst.
Raoul Hynckes
Raoul Hynckes is een meester van het stilleven, beter nog van de
nature-morte. Alleen in 1928-1929 schilderde hij enkele portretten,
waarin elk spoor van psychologische belangstelling van de schilder voor
zijn model of voor zichzelf ontbreekt. Hynckes, in 1893 in Brussel ge1)

Pierre Lavedan, Histoire de nart, Paris, 1952 T. II, p. 501.
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boren, studeerde aan de Academie des Beaux Arts in zijn geboortestad
en te Mechelen. In 1911 al wordt er werk van hem geëxposeerd te
Brussel en het jaar daarop te Parijs. Aan het begin van de eerste wereldoorlog vecht hij in het Belgische leger mee en komt in Nederland
terecht, waar hij trouwt. Omstreeks 1924 voltrekt zich een crisis in hem.
Dit heeft tot gevolg, dat hij zijn impressionistische wijze van schilderen
opgeeft. Hij vernietigt een aantal doeken en begint met groter zelfdiscipline opnieuw. Uitgaande van een weloverwogen compositie, komt
hij tot een knappe vlakverdeling, waarin de over het algemeen sober
gehouden kleuren een belangrijke rol spelen. Zijn voorliefde voor lineaire stilering zoekt voornamelijk voorwerpen, die zich hiertoe goed
lenen: een bas, mandoline, gekrulde vellen papier, wijnglazen, flessen
enz.. De spanning in deze eerste stillevens lijkt te gewild, te academisch
dan dat zij vatbaar zou zijn voor verdere en diepgaande exploitatie.
Tegen 1932 verdwijnt de stilering dan ook uit zijn werk en gaat Hynckes de dingen meer en meer weergeven zoals ze zich aan ons oog voorm
doen. Dode vogels, de helft van een verschrompelde appel of peer met
veel gevoel voor de stoffelijke uitbeelding vormen nu de onderwerpen
van zijn schilderijen en in 1933 zien we de eerste doodskop op het gelijknamige doek verschijnen. Vermolmd hout en gebroken tegels om de
vergankelijkheid aan te geven, een kromme spijker om aan te duiden,
dat het inslaan er van tevergeefs was, touw, hamer, nijptang, een scheef
hek en een verdorde tak, die de indruk maakt van de beenderen van
een hand, roepen een wereldverzakende stemming op. De toeschouwer
voelt zich gevangen tussen zijn weten aangaande de vergankelijkheid
van alle dingen en de sterke stoffelijke eigenheid der afgebeelde dingen, die daar volkomen mee in strijd is. Voor deze voorwerpen, die als
het ware zwaar gaan van hun eigen, verstilde onvergankelijkheid, staat
men niettemin onmiddellijk voor de vergankelijkheid zelf, voor het vanir
tas vanitatum. „De spons der bitterheid" van 1934, dat zich in het gemeentemuseum te Den Haag bevindt, bezit een nog grotere geladenheid:
Christus is gestorven en Zijn lichaam is van het kruis genomen. De
attributen, waar Hij mee gekruisigd is, liggen onder het kruis, waartegen een ladder staat. Alleen het benedenstuk van kruis en ladder zijn
te zien. We nemen het tafereel waar, als bij het licht van een bliksemflits, die de nachtelijke hemel doorklieft. Naast een doodskop ligt de
spons. Waarin schuilt het bittere van dit doek? In de bijna tastbare
verlatenheid, die na de kruisafname over de Calvarieberg is gevallen,
in de verstikkende aanwezigheid van de pijnlijk-nauwkeurig geschilderde werktuigen en voorwerpen, die achtergebleven zijn, in de beklemmende compositie van het geheel, of in de vergeefsheid, die van de
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afzonderlijke dingen uitstraalt? Het is moeilijk te zeggen, al zullen al
deze elementen er wel een rol in spelen. Wat opvalt in de werken van
Hynckes, is het ontbreken van de mens, juist daar waar we hem het
meest verwachten. In „het glas rode wijn" (1935), waar een half leeggedronken wijnglas op een balustrade staat en een boek opengeslagen
ligt en in de „ijzeren hand" (1935), waar een degen en de ijzeren handschoen van een ridder op een muurtje liggen, is het alsof de schilder
ons dingen, die door de mens vervaardigd of gebouwd zijn, of die sterk
aan mensen doen denken, heeft willen laten zien in dat ene moment,
dat de mens zich er van heeft afgewend. Andere taferelen, als de „his~
toire caraïbe" (1946) daarentegen, die eeuwenlang vergeten lijken te
zijn geweest en door de schilder als bij toeval ontdekt lijken, doen eveneens in de toeschouwer de vraag naar de mens opkomen.
Raoul Hynckes heeft eens geschreven: „Ik houd niet van optimisme,
omdat dit grotendeels egoïsme is" 2 ) . Met deze zin zijn de twee polen
van zijn werk aangegeven. Enerzijds ernst, die naar pessimisme neigt,
anderzijds het ontbreken van de schilder in zijn werk, in die zin opgevat
tenminste, dat hij zich volkomen onderwerpt aan de waargenomen objecten. Een groot deel van de spanning in de doeken van Hynckes is
dan ook aan het gevecht, dat dit in toom houden van zichzelf hem kost,
aan de weldoordachte opbouw en aan de minutieuze uitwerking van het
geheel te danken.
Albert Carel Willink
Willink heeft met Hynckes diens haarscherp technisch uitbeelden en
diens onachtzaamheid voor de psyche van de mens gemeen. Evenwel
bestrijken zijn onderwerpen een heel ander terrein en maakt zijn kleur
rengamma gebruik van onverwachte kleuren en lichtval. De fantasie
van Willink is literair te noemen en zijn voorkeur voor onderwerpen
gaat uit naar de architectuur en naar klassieke of classicistische beeldhouwwerken. En deze voorliefde is niet zo verwonderlijk als op het
eerste gezicht lijkt. Ze biedt de schilder namelijk de mogelijkheid de
mens als versteend fossiel af te beelden. De van cultuur oververzadigde
mens, die niettemin op zijn tocht door de eeuwen ontzield is geraakt en
vreemd in de wereld staat, wordt inderdaad aanvaardbaarder voorgesteld als beeld van de mens, als een louter materieel overblijfsel, dat toevallig is blijven bestaan, dan door de mens zelf. Willink is in 1900 te
Amsterdam geboren. In Delft heeft hij anderhalf jaar voor bouwkundig
ingenieur gestudeerd. Van 1920-1923 heeft hij in Berlijn op het atelier
2

) Dr. J. H. van der Hoop, Raoul Hynckes, Amsterdam, 1947, blz. 11.
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van H. Baluschek gewerkt. Hij sluit zich aan bij de radicale Novembergroep. Daarna bezoekt hij Frankrijk. Hier ondergaat hij invloed van
Léger, zoals zijn „zilveren bruiloft" van 1924 aantoont.
Heeft Willink de mens gereduceerd tot het uiterlijk, het huis, het
gebouw heeft hij teruggebracht tot de architectuur. De eerste reductie
is te zien in „Wilma met de kat" van 1940, de tweede in zijn „nieuw
bouw" (1933.1934) en beide tegelijk in het „portret van Wilma"
(1932) . In dit laatste schilderij staat Wilma vlak voor een gracht. Het
brandschone van de straattegels wordt geaccentueerd door een takje,
dat op de straatrand ligt. Dat er zelfs geen stof op de straatstenen ligt,
is het eerste irreële element in dit schilderij. Het tweede wordt tot uitdrukking gebracht door het gelaat van Wilma, dat niet toestaat ons
verder in haar psyche te verdiepen dan in haar uiterlijk; het derde ligt
in haar kleding. Wilma heeft een jurk aan van het lelijkste blauw, dat
men zich denken kan, terwijl het afwijkende blauw van haar shawl,
handschoenen en hoed daar op een afgrijselijke manier mee „vloekt".
Geen enkele vrouw zou het wagen zich zo te kleden. Een vierde onwerkelijkheidselement wordt gevormd door het huis, dat achter de
gracht staat. We komen, als bij Wilma, daar evenmin iets te weten van
de binnenkant; de gordijnen zijn gesloten en de middenramen laten
geen binnenkijken toe; een geopend bovenraam toont een donker gat;
een open sousterrainraam brengt ons ook al niet verder. Een schildersladder, tegen de muur opgezet, bewerkt het psychologisch effect, dat
bedoeld is om onze gedachten bij de buitenarchitectuur vast te houden.
In het spiegelbeeld van het huis in het water komt de leegheid, het
enkel vormen-van-materie-zijn, nog sprekender uit. Het zesde irreële
element schuilt in de dreiging, die van de aandrijvende wolken uitgaat,
en in het valse licht, dat het geheel in zijn greep gevangen houdt. Door
die intense aandacht voor het uiterlijke, voor het materiële der dingen,
gaat er een verhevigde geladenheid, een brutale opdringerigheid van de
buitenkant der dingen uit en wel in die mate, dat de objecten ons als
onwerkelijke droombeelden gaan beangstigen en obsederen. Terecht
zegt Abas dan ook, dat de werkelijkheid van het neo-realistische schilderij met die buiten de lijst alleen maar de schijn gemeen heeft 3 ) . Inderdaad, het penseel van Willink bezit het vermogen om angst en beklemming op te roepen, een angst en beklemming, veroorzaakt door de
verschrikkelijke tegenstelling, die bestaat tussen de overreële stof-uitbeelding en de van een innerlijk en wezen onthouden mensen en dinr
gen. De zes vermelde elementen vinden we telkens sterker of minder
3 ) S. P. Abas, Schilders van een andere werkelijkheid, in De Vrije Bladen, jrg. 14,
Schrift 10, oktober 1937, blz. 5.
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sterk in zijn overig werk terug. Zo in de „late bezoekers van Pompeï"
(1931), dat toch te navrant van toon is om er humor in te kunnen zien.
De vier personen op de voorgrond, onder wie de schilder zelf, die juist
even omkijkt, schijnen als bij vergissing op het forum van het opgegrar
ven Pompeï terecht te zijn gekomen. Zij staan met de rug naar elkaar
toe. Wat doen zij er? De toeschouwer weet het niet; zijzelf weten het
evenmin. Laat op de dag daar staande, zijn zij eeuwen te laat in de vergane stad gekomen. De mens is verloren gegaan in de wereld, in de
cultuur, die even vergankelijk als hijzelf bleek. Volkomen doelloos,
want alles is uitgegraven, ligt het graafgereedschap op de grond; uit de
top van de Vesuvius komt een dreigende rookpluim ons er aan herinneren, dat er nog steeds gevaren bestaan. In werken als „Simeon, de
zuilenheilige" (1939) of in „landschap", dat zich in het stedelijk museum van Amsterdam bevindt, vormen de zware wolkenmassa's en de
dreiging, die van de „irreële" lichtval uitgaat, de grootste beklemming.
Van het werk van Willink als geheel mag ongetwijfeld gezegd worden,
dat het aanleunt tegen het surrealisme, zo het daar soms al niet in over
gaat.
Pyke Koch
Pyke Koch is op 15 juli 1901 te Beek bij Nijmegen geboren. In
Utrecht gaat hij rechten studeren en komt daar met letterkundigen als
Mart. Nijhoff en Engelman, die een monografie aan zijn werk gewijd
heeft ¢) , in contact. Vlak voor zijn doctoraal examen houdt hij met zijn
studie op en begint te schilderen. Dat is in 1927. Hij is autodidact. Wel
blijft hij colleges van Dr. J. J. Lijnst-Zwikker in de schilderkundige
chemie volgen. Het is verbazingwekkend, hoe snel deze schilder zijn
technisch-kunnen ontwikkeld heeft. Wat Koch van beide voornoemde
schilders onderscheidt, is de aandacht voor de mens als mens. Bij hem
overwoekert de over-reële stofuitbeelding de psychologische karakterisering niet; integendeel, zij ondersteunt deze. Zonder verder in te gaan
op zijn „leeuw in interieur" (1929), „houten schimmels" (1930) of zijn
„duifje" (1930), kan men dit goed waarnemen bij de in 1930 geschilderde „poppenkast". Misschien qua voorgrond-compositie niet geheel
geslaagd, treft in dit straattafereel toch wel de zeer juiste typering van
de achterbuurt, waar alles ook het vermaak aangetast is door een
schrijnende desolaatheid, die nu eenmaal om de armoede hangt. Deze
stemming wordt niet weinig versterkt door het feit, dat er veel meer
volwassenen, onder wie een vrouw met bruegheliaans gedeformeerde
4)

Jan Engelman, Pyke Koch, Amsterdam, 1941.
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gezichtstrekken, dan kinderen voor de poppenkast staan. Met galgenhumor heeft iemand op een raam van een huis geschreven: „niet Te
Huur"; uit een ander leunen een paar lichtekooien. Dit slag vrouwen
zullen we opnieuw tegenkomen in „Mercedes van Barcelona" (1930)
en „Bertha van Antwerpen" (1931), beklemmende portretten van het
menselijk eindsaldo van betaalde liefde. Zonder te moraliseren heeft de
schilder hen weergegeven. Met brede neus en scherpe mond is het gehele gezicht van Bertha van Antwerpen in vrij grote vlakken gehouden,
waarin enkele trekken diep insnijden en de kleine rimpelingen bij haar
ogen des te meer opvallen. Half tegen muur en regenpijp geleund,
schijnt ze tegelijkertijd alles en niets te zien. Op haar gezicht lezen we,
dat ze weet, wat het leven waard is, of liever, dat ze weet, wat het niet
waard is. Welke pathologische complexen drijft een man nog naar haar
toe? Waarin ligt haar aantrekkingskracht en waarin de verwordenheid
van de mens?
Even aangrijpend als beide laatstgenoemde schilderijen is de „schiettent" (1931). Ook hier een vrouw met het faillissement van haar leven
in haar gezicht, waarin de mannelijke trekken overheersen, en in haar
uitgezakte boezem gegrift. In haar keel vertoont zich het begin van een
kropvormig gezwel. In Mercedes, Bertha en de vrouw van de schiettent
heeft Koch het type van de ontwortelde vrouw vastgelegd, dat, eenmaal gezien, men nimmer meer uit zijn geheugen zal kunnen bannen.
Een veel zachter akkoord slaat de schilder aan in het „portret Peter
Mees" (1932). Elke hardheid heeft hij hier ver gehouden: de wereld
heeft deze jongen nog niet aangetast. In het doek „Anna" van 1933,
ook wel „de barmeid" genoemd, zien we een jonge vrouw, die nog in
het bezit is van de aantrekkelijkheid en schoonheid van haar jeugd,

maar in wier kleding en gelaatsuitdrukking niettemin al iets van haar
lot af te lezen is, te meer, daar we Kochs ontwortelde vrouwen al uit
werken van vroeger jaren kennen. Haar in gedachten verzonken zijn
intrigeert. Te onbewogen voor een jonge vrouw, schijnt zij ergens ver

buiten het etablissement, waar zij achter de bar staat, het geluk te ontr
waren, waarvan zij weet, dat het haar niet ten deel zal vallen. Men
lette op haar prachtig gevormde linkerhand met haar expressie van vrouwelijke zachtheid. „Hart wie Kruppstahl" is het „zelfportret met zwarten hoofddoek" van 1937. Men moet visie bezitten om een kop zo te
zien en durf om hem tegen deze lichtblauwe achtergrond te schilderen.
Het is werkelijk een kop als een vuist. Satirisch is de schilder in werken
als „v6ór 1914" (1931) en in „le beau mariage" (1935). Grote bewonr
dering dwingen, niet in het laatst door hun geperfectioneerde uitvoe^ring, eveneens zijn schoorsteenvegers af (1936). Levensgroot heeft
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Koch zijn vrouw in een uiterst geraffineerd doek van 2.30 X 1.30 m,
„de vrouw in de tuin" (1940) weergegeven. Een waas van aristocrati
sche geslotenheid en sensuele zachtheid hangt om haar heen. Zij trekt
de toeschouwer aan en wijst hem af. Is haar diepste wezen te benaderen? Het is ongetwijfeld het mysterieuze, het onbegrijpelijke, dat in dit
portret fascineert. Boven haar individuele persoonlijkheid uit is zij ook
nog de typering van de vrouw, die zowel een eeuwig raadsel als een
eeuwige uitdaging voor de man vormt, en daarbij van raadsel en uitdar
ging symbool.
Koch heeft de decors ontworpen voor het toneelstuk „in Holland
staat een huis" van Mart. Nijhoff en Anton van Duinkerken. Ook
postzegel--ontwerpen stammen van zijn hand; zo o.a. die welke ter gelegenheid van het driehonderdjarig bestaan van de Utrechtse universiteit
zijn uitgegeven: een roodbruine driehoek-zegel van zes cent met een
Minervakop en een van twaalf en een halve cent met de kop van de
hoogleraar Gijsbertus Voetius.
Het kunstenaarschap van Pyke Koch beschikt over een groot aantal
registers: scherpe tekening; knap palet; psychologisch indringingsverr
mogen; het zich houden bij het wezenlijke der dingen; eerbied voor de
werkelijkheid, die dikwijls niet van hardheid ontbloot is, maar niettegenstaande soms het romantische dicht kan naderen; gevoel voor het
lelijke, maar eveneens voor vlakverdeling en schoonheid. Dat uit de
spanning tussen deze vaak tegenstrijdige elementen een toch zo
evenwichtige kunst te voorschijn is gekomen, wordt zeker niet in de
laatste plaats veroorzaakt door het krachtige bindcement van de persoonlijkheid van de schilder.
Dick Ket
Dick Ket bezit meer overeenkomst met Koch dan met Willink of
Hynckes. Hij is te Den Helder in 1902 geboren en op 15 september
1940 in Bennekom overleden. Drie jaar, van 1922-1925, is hij een leerling van de directeur van de middelbare school voor beeldende kunst en
kunstnijverheid te Arnhem, G. J. van Lerven. Een hartkwaal dwingt
hem zichzelf te ontzien en heeft een beperking in de keuze van zijn
onderwerpen tot gevolg. Voornamelijk bepaalt hij zich dan tot het zelfportret en het stilleven. Hij woont bij zijn ouders in Ede en later in Bennekom. In 1941 is in Den Haag een herdenkingstentoonstelling gehouden
en de directie van het gemeentemuseum in Arnhem, dat de basiscollectie van het werk van Ket bezit, heeft het plan opgevat een tentoonstelling aan deze schilder te wijden 's) . Achter het werk van Ket gaat niet
5

) J. H. M. van der Marck, Neo-realisme in de schilderkunst, A'dam, 1960, blz. 14.
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die wereld van „filosofie" schuil als bij Willink, Hynckes en Koch;
deze zit bij Ket in de dingen zelf verborgen, ja zelfs nog meer: wijsheid.
Een oude kom is het voldoende een oude kom te zijn, druiven, dat ze
druiven zijn en een fles, dat zij fles is. Verwijzingen en symbolen ont-a
breken. Ieder ding is niet meer of minder dan het is; niet zoals bij Willink de afwezigheid van de inhoud achter een hyperreële stofuitbeelding, niet zoals de vanitas~stemming bij Hynckes, niet zoals het harde
of het soms romantisch-realistische bij Pyke Koch, neen, ieder ding is
tevreden met zijn eigen wezen en geen enkel object rebelleert tegen de
materie, waaruit het bestaat, of tegen zijn vormen. Gekreukte vellen
papier met vlekken er op bedoelen geen getuigenis van een culturele
oververzadiging af te leggen, maar zijn simpelweg wat ze zijn: oude
vellen papier, waarmee Ket dikwijls verrassende vlakverdelingen tot
stand weet te brengen. In schijnbaar toevallige en eenvoudige composiw
ties zit bij nader toezien een overwogenheid en evenwichtigheid, die
een maximum aan schilderkunstig effect opleveren. Een knappe kleur'beheersing komt dit effect onderstrepen. Het „stilleven met druiven^#
tros" (1934) bezit alle kwaliteiten van een meesterwerk. Het is mij
daarom zo lief, omdat het heel zacht idealiserend van toon is; er gaat
een verstilde innigheid van de dingen uit, die bijna chinees van aard is.
Voor een schilderij als dit staande, begrijpt men iets van Kets bewonr
dering voor Floris Verster, de enige Nederlandse kunstenaar, met wie
volgens Wentinck zijn naam in verband zou kunnen worden
gebracht $) . Karakteristiek voor het stilleven van Ket is, dat het van
trois-quart is genomen, zoals we dat in de kubistische werken van Picasso, Braque en Juan Gris ook wel kennen. En het is nog maar de
vraag, of de abstraheringen van de laatste drie een grotere spanning en
een evenwichtigere vlakverdeling hebben opgeleverd dan het geval is
bij het intact laten van de vorm en eigenheid der dingen van Ket. Voor
degene, die niet op de zichtbare werkelijkheid is „uitgekeken", moet de
eerbied en de aandacht van deze schilder voor de dingen, zoals ze zijn,
een vreugde betekenen. Wij leven allen binnen het kader van dezelfde
werkelijkheid, maar een ieder beschouwt vanuit zijn eigen wereldje de
werkelijkheid op persoonlijke wijze. En zo kan ieder iets van een ander
leren. Wie schoonheid in het eerste het beste ding ziet, heeft iemand,
die deze niet ziet, wat te zeggen: op deze wijze nu heeft Ket ons iets te
zeggen. Met deze overweging wordt geenszins principieel stelling genomen tegen het abstracte en voor het realistische schilderij, maar
en dit moet gezegd
ik kan de overspannen verwachtingen, die
's) Charles Wentinck, De Nederlandse schilderkunst sinds Van Gogh, Utrecht/Antwerpen, 1960, blz. 93, 94.
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sommigen ten aanzien van de toekomst der non-figuratieve kunst
koesteren, niet delen. De zichtbare werkelijkheid zal ten grondslag
liggen aan de schilderkunst of deze zal verworden tot een „peinture
barbarisme". De laatste ontwikkeling, die de schilderkunst te zien geeft,
liegt er bepaald niet om.
Zijn zwakke gezondheid, die zijn bewegingen belemmerde, stond Ket
verder het genre van het zelfportret toe. Of hij zichzelf ook zo dikwijls zou hebben geschilderd, wanneer het hem mogelijk was geweest
zich vrij te bewegen, laat zich niet beantwoorden. De vraag is trouwens
irrelevant. Het gaat er namelijk niet om, welke mogelijkheden Ket eventueel zou hebben kunnen realiseren, maar wat hij verwezenlijkt heeft.
Zeker in ieder geval is, dat het zelfportret hem mogelijkheden geboden
heeft, die hij met visie en allure heeft uitgebuit. Evenwel bezit zijn penseel niet een psychologische dictie als die van Pyke Koch. Zichzelf soms
met enige argwaan bespiedend (b.v. in het „zelfportret met geranium",
1932) , ontmoeten we toch ook wel een lachende Ket. De schilder be
schouwde een werk niet gauw als voltooid. Zo strekte zich zijn arbeid
aan de „drie gezichtsexpressies", dat zich in het rijksmuseum KröllerMüller bevindt, over een periode van vijf jaar (1935-1940) uit. Dit
moge dan tevens een illustratie vormen voor de opmerking, dat de opbouw van een schilderij en de afwerking Ket zeer ter harte gingen.
Bezonnenheid neemt in zijn werk en eveneens in dat van Willink,
Koch en Hynckes dan ook een grote plaats in.
Zoals reeds is opgemerkt, worden de vier schilders, wier werk ik hier
heb willen karakteriseren, en trouwens ook nog wel anderen als Schuhr
macher, Johan Mekkink, Postma en Fernhout, neo-realisten genoemd.
Andere benamingen zijn: magisch-realisten, nieuw~zakelijken en Kasper
Niehaus spreekt zelfs van ideaal-realisme ") . Wat onmiddellijk opvalt
in deze termen, is niet in de eerste plaats hun divergerende betekenis
we zagen iets dergelijks eveneens bij Van Goyen —, maar hun
tegenstrijdigheid. Immers, wanneer men een werk als magisch~ of
ideaal-realistisch $) bestempelt, dan kan men het bezwaarlijk nog zakelijk noemen. Ongetwijfeld bedoelt men met de kwalificatie zakelijk de
klemtoon op de beheerste manier van schilderen te leggen en duidt het
magische meer op het bezwerende, beter misschien op het hallucinerende element in een aantal doeken. Dat de genoemde schilders niet onder
,

) Kasper Niehaus, Levende Nederlandsche kunst, Amsterdam, z.j., 2e druk.
Men merke op, dat in hun absolute betekenis „ideaal" en „realisme" eveneens
een tegenstelling vormen. Het ware dan ook voorzichtiger geweest van idealiserend
realisme te spreken. Zelfs dan nog acht ik de term in dit verband onjuist, ook voor
Ket.
7)
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één noemer te vangen zijn, daarover bestaat wel een zekere mate van
overeenstemming; niet echter is duidelijk of de termen tenvolle doorzien
en juist gehanteerd zijn. Het lijkt niet ondienstig hier enige aandacht
aan te besteden. Want al mag de waarde van kunsthistorische termen
betrekkelijk zijn, men moet niet vergeten, dat bij vaagheid en onjuist
woordgebruik het begin ligt van een babylonische spraakverwarring.
Wanneer men in navolging van Lavedan het realisme opvat als de
onderworpenheid van de kunstenaar aan het object, als een nauwkeu
rige en volledige imitatie van de natuur, dan voldoet op het eerste ge~
zicht deze omschrijving heel wel, maar, staande voor een Willink, gaat
men enig onbehagen voelen. Want deze definitie van de werkelijkheidskunst maakt niet duidelijk, wat men onder het object, onder het
ding en onder het samenstel der dingen te verstaan heeft. Kan men
een schilderkunst. die het uiterlijk van een ding overbelicht ten koste
van zijn „Dinglichkeit" wel werkelijkheidskunst noemen? Vooronderstelt de materiële werkelijkheid niet een onverbrekelijk verband tussen
het uiterlijk en het innerlijk van een ding? En tenslotte, bezit het begrip
werkelijkheid niet een positieve en dus zinvolle geladenheid? Welnu
van de objecten bij Willink misschien de beelden uitgezonderd is
alleen nog maar de buitenkant tot leven geroepen en door de overreële
stofuitbeelding en de „onnatuurlijke" lichtval worden zij zo symbolen
van een ontzielde wereld, van een irrealiteit met de hallucinerende
kracht van een boze droom.
Ook het predikaat magisch verdient nadere beschouwing. Gezien het
voorafgaande moet het worden opgevat in de zin om iets verschrikke
lijks, dreigends te evoceren. Men moet het ontdoen van zijn religieuze
betekenis, want magie onderstelt het bestaan van een hogere macht,
waarover de primitieve mens door het verrichten van magische hande
lingen of door het uitspreken van magische formules macht probeert te
verkrijgen. Op deze manier kan de primitieve mens zijn goden dwingen
te doen, wat hij wil, dat gebeurt: de zon laten schijnen of het laten
regenen, al naar gelang de situatie dat vereist. Willink bezweert de
toeschouwer door wat men zou kunnen noemen de onwerkelijkheid van
de werkelijkheid, Hynckes, doordat hij ons een memento mori voorhoudt, beiden door hun technisch-kunnen.
Deze irreële sfeer, die beiden oproepen, is van een huiveringwekkende kracht. In de weergave van het ding weerspiegelt zich de verhouding van de kunstenaar ten opzichte van de werkelijkheid. Deze is hem
problematisch geworden. Toen men weer tot de zichtbare werkelijkheid
ging terugkeren, was dat dan ook niet om de schoonheid van het ding,
maar om vaste grond onder de voeten te krijgen. Men probeert het ding
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op het Niets te veroveren 9 ) en dit lukt in onverwachte mate, dat wil
zeggen het uiterlijk der dingen: nu het wezen nog. Willink staat hier
voor een barrière. De architectuur, de buitenkant van de mens neemt
zijn aandacht in beslag. Niet het diepste wezen der dingen vindend, is
de overreële uiterlijkheid omhulsel van het Niets gebleven. Het beklem~
mende in het werk van Willink moet hieraan en aan de schrille lichtval
worden toegeschreven. Raoul Hynckes grijpt eveneens naar het ding
terug, vooral naar het van cultuur oververzadigde voorwerp. Wel is het
ding het ding zelf, maar de vergeefsheid, die om de dingen hangt, en
de afwezigheid van de mens beklemt. Pyke Koch plaatst de mens in de
wereld en behalve daar waar hij zachtere tonen aanslaat, vergaat het
die mens kwalijk. In de stillevens van Dick Ket treft vooral de liefde
van de schilder voor de dingen. Als men er niet te veel mee zou zeggen,
dan zou men naar de aard van hun schilderijen Willink en Hynckes
irrealisten, Koch en Ket neo-realisten kunnen noemen.
Schumacher, die op zoek is naar de hogere werkelijkheid der dingen,
is te zeer een mysticus, dan dat hij tot de neo-realisten gerekend kan
worden. Met meer recht kan men Mekkink, Postma en Fernhout er bij
voegen. Maar nogmaals: het is een gewaagde onderneming een aantal
schilders en vooral dezen onder één noemer te willen brengen. Want
noemt men hen neo-realisten, dan zegt men ten aanzien van Willink
niet geheel de waarheid, noemt men hen magisch-realisten, dan zegt
men van Ket te veel en van Koch wellicht ook.
Het mag misschien zijn betrekkelijke waarde hebben om het probleem
van de naamgeving eens aan de orde gesteld te hebben. Men ziet het:
als men hierbij van een inwendige kwalificatie uitgaat, dan bestaat er
geen bevredigende term, die op alle vier besproken schilders van toepassing is, en zal ook niet gevonden worden, omdat de individuele
verschillen tussen hen onderling te groot zijn. En wil men de term realisme opvatten in de meest beperkte betekenis van het woord, namelijk als
de onderworpenheid aan de buitenkant van het object, dan heeft men
het begrip dermate ontkracht, dat het geen zin meer heeft om het te
gebruiken.
Het is een gemeenplaats te beweren, dat profeten in hun eigen land
niet geliefd zijn. Doch dit moet gezegd: behalve de tegenkanting, die
schilders van formaat nu eenmaal oproepen een teken, dat hun werk
diepgang bezit hebben Willink, Hynckes, Koch en Dick Ket over
waardering binnen onze landsgrenzen niet te klagen; integendeel, zij
verdienen internationaal een reputatie, die zij zich in hun vaderland al
verworven hebben.
9)

Ch. Wentinck in Elseviers Weekblad, zaterdag 29 oktober 1960, no. 5, pag. 31.

WETENSCHAPPELIJKE
KRONIEK

E. RAIMOND

Een Benelux-kruisantenne
E ontwikkeling van onze kennis omtrent ons melkwegstelsel en de vele
andere sterrenstelsels die zich in de ruimte bevinden, is, zoals zich laat
begrijpen, voor een belangrijk deel bepaald door de waarnemingsinstrumenten,
die de sterrenkundigen in de loop der tijden ten dienste stonden. Aan het begin
van deze eeuw kon men hoogstens vermoeden dat de extragalactische nevels in
werkelijkheid uit sterren bestonden, juist zoals het stelsel waarin wij ons bevinden. Deze sterrenstelsels staan zo ver van ons vandaan, dat de sterren ervan zich
aan de hemel zo dicht bij elkaar bevinden dat men een kijker met zeer groot
scheidend vermogen nodig heeft om de sterren afzonderlijk en niet als een wazige vlek te zien. Pas de 200-inch-telescoop op Palomar Mountain (Californie,
U.S.A.) , die een spiegel heeft met een doorsnede van vijf meter, was groot
genoeg om de sterren van de dichtst bij zijnde extragalactische nevels afzonder
lijk te zien.
Omstreeks de tweede wereldoorlog heeft een nieuwe methode van waarnemen
haar intrede gedaan in de sterrenkunde. Het bleek dat ook straling met een veel
langere golflengte tientallen centimeters dan die van het zichtbare licht
enkelen duizendsten millimeters , afkomstig uit ons eigen melkwegstelsel
en van daarbuiten, op aarde kan worden waargenomen. Deze straling, radiostraling, wordt niet, zoals de lichtstraling, verstrooid door de vele stofwolken die
zich tussen de sterren bevinden. Deze stofwolken hebben altijd driekwart van
ons melkwegstelsel voor onze optische kijkers verduisterd. De radiostraling kan
wel tot ons doordringen, ook die van zeer verre delen van het melkwegstelsel.
Met het scheidend vermogen is het echter bij radiosterrenkundige instrumenten
minder gunstig gesteld dan bij optische. Spreken we bij een optische kijker over
een scheidend vermogen van de orde van boogsecunden, bij radiotelescopen gaat
het in het algemeen om vele boogminuten. Om enkele getallen te noemen: de
Duitse radarspiegel met een doorsnede van 7.5 meter, die enkele jaren door de
Nederlandse sterrenkundigen als radiotelescoop werd gebruikt, had voor straling
met een golflengte van 21 cm een bundelbreedte van twee en een halve graad.
Details kleiner dan twee en een halve graad konden met deze telescoop dus niet
worden onderscheiden. In 1956 werd in Dwingeloo, Drente, een veel grotere
radiotelescoop in gebruik genomen. Dit instrument, een op alle punten van de
hemel richtbare parabolische spiegel van metaalgaas met een doorsnede van
25 meter, heeft een bundelbreedte van een halve graad voor straling met een
golflengte van 21 cm. Bij een golflengte van 75 cm is de bundelbreedte echter
twee en een halve graad. Hieruit blijkt dat het scheidend vermogen van een
telescoop voor korte golflengten beter is dan voor lange.
De laatstgenoemde radiotelescoop was een zeer grote vooruitgang vergeleken
met de 7.5-meter-spiegel. Om nog eens de extragalactische nevels als voorbeeld
te nemen: De dichtst bij zijnde nevel, die in het sterrenbeeld Andromeda, viel
geheel binnen de bundel van de 7.5-meter-telescoop. Aangezien de 21 cm stra-
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ling ervan zeer zwak is, is men er toen zelfs niet in geslaagd deze te meten. Met
de telescoop in Dwingeloo is het mogelijk gebleken in de Andromeda-nevel en
ook in enkele andere extragalactische nevels details te meten in de verdeling van
de straling over de nevel.
Inderdaad een belangrijke vooruitgang, maar men is niet zo spoedig tevreden,
het scheidend vermogen moet nog beter worden. Een van de voornaamste redenen daarvoor is de volgende. Er zijn vele bronnen van radiostraling aan de hemel
ontdekt in de afgelopen jaren. Hieronder zijn enkele heldere, maar verreweg de
meeste zijn zeer zwak. Natuurlijk hoopt men deze bronnen te identificeren als
objecten, die ook optisch te zien en te onderzoeken zijn. Voor heldere radiobronnen lukt dat vrij goed, voor de zwakke echter veel minder. Dit laat zich
gemakkelijk begrijpen. De met een radiotelescoop bepaalde positie van een bron
is niet op enkele boogminuten nauwkeurig aan te geven. Zwakke radiobronnen
zullen in het algemeen ook optisch zwakke objecten zijn. Binnen enkele vierkante boogminuten zijn er zo veel zwakke optische objecten die in aanmerking
komen, dat het haast onmogelijk is een keus te maken.
Een tweede reden om een telescoop met groter scheidend vermogen te wensen
is de volgende. Vele radiobronnen zijn niet puntvormig, maar strekken zich uit
over enkele graden aan de hemel. De identificatie is in deze gevallen meestal
geen probleem. De radiostraling is afkomstig van uitgestrekte wolken geioniseerd waterstofgas, die optisch, vooral op roodgevoelige foto's, heel duidelijk
zichtbaar zijn. Op deze foto's ziet men echter in deze zogenaamde emissie-gebieden vaak zeer veel details met afmetingen van een boogminuut en minder. Dikwij is zijn ook de randen van emissie-gebieden extra helder. Zou het niet interessant zijn deze optische details ook met een radiotelescoop te kunnen bestuderen?
Dat zou wellicht de theoretici kunnen helpen bij het vinden van een verklaring
voor de lichtende randen.
Als dit nog niet genoeg overwegingen zijn, die de sterrenkundigen een radiotelescoop doen wensen met een beter scheidend vermogen dan de tot nu toe
gebruikte, dan is er nog een andere, meer speculatieve, reden te geven. De ontwikkeling van de sterrenkunde heeft bewezen, dat iedere belangrijke verbetering
van het scheidend vermogen van de waarnemingsinstrumenten leidt tot nieuwe,
onverwachte ontdekkingen. Maakt dit laatste de bouw van een nog grotere radiotelescoop niet al aantrekkelijk genoeg?
Groter, want uit de hierboven gegeven getallen zult u al wel hebben begrepen
dat verbetering van het scheidend vermogen alleen kan worden bereikt door vergroting van het ontvangend oppervlak van de telescoop. Het scheidend vermogen hangt ook af van de te gebruiken golflengte. Met een veel groter instrument
zal bij voorkeur op een golflengte van 75 cm worden gewerkt. Deze golflengte
is namelijk op een in 1959 gehouden internationale conferentie aan de radiosterrenkunde toegewezen en daarom beschermd tegen storing van grote aardse
radiozenders. Ook is deze golflengte een goed compromis voor het waarnemen
van twee verschillende soorten radiobronnen. De ene soort is bij kortere golflengten het helderst, de andere bij lange golflengten. De helderheid op 75 cm is
echter voor beide soorten voldoende. Wanneer we bij deze golflengte een scheidend vermogen van twee boogminuten of beter willen bereiken, moeten de
afmetingen van de telescoop ongeveer een factor honderd groter gemaakt worden dan die van de Dwingeloose. Het bouwen van een enkele kilometers grote
radiotelescoop is echter een zeer kostbare onderneming. Vandaar dat de Neder-
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landse en Belgische sterrenkundigen hebben besloten de bouw van een dergelijk
groot instrument in Benelux-verband voor te bereiden. Door de Organisatie voor
Europese Economische Samenwerking is een bedrag beschikbaar gesteld dat het
mogelijk maakt het, noodzakelijke, aan de bouw voorafgaande, technische en
wetenschappelijke speurwerk te doen.
Het zal duidelijk zijn, dat een vele malen vergrote uitgave van de Dwingeloose radiotelescoop praktisch niet te verwezenlijken is. Er moet dus naar een
ander systeem worden gezocht. Tot nu toe is slechts in de titel van dit artikel
het type instrument genoemd dat zal worden gebouwd: een kruisantenne. Wat
is een kruisantenne en hoe werkt deze?
In haar eenvoudigste vorm bestaat een kruisantenne uit een groot aantal staafvormige antennes, even lang als de halve golflengte, opgesteld langs de armen
van een kruis, Oost-West en Noord-Zuid gericht. Iedere kleine antenne kan
straling ontvangen uit alle richtingen en heeft dus een buitengewoon slecht
scheidend vermogen. Hoe komt het nu dat de combinatie van deze antennes in
een kruisantenne een bijzonder goed scheidend vermogen heeft ? De werking
berust op het principe van interferentie van golven. In iedere antenne wordt
door de opvallende straling een elektrisch wisselstroompje opgewekt dat wisselt
met dezelfde frequentie als de straling. Na versterking worden de stroompjes
van alle antennes bij elkaar opgeteld. Men zou zeggen dat deze optelling een
versterkt wisselstroompje oplevert, maar dit is in het algemeen niet waar. Als de
straling in alle antennes wisselstroompjes opwekt die parallel trillen, dat wil
zeggen dat ze tegelijk hun maxima en minima bereiken, dan versterken de stromen elkaar wél bij optelling. We noemen de wisselstromen dan in gelijke fase.
Het kan echter ook gebeuren dat de stroompjes van de ene helft, van de antennes
juist in tegenfase zijn met de stroompjes van de andere helft van de antennes.
Bij optelling doven de wisselstromen elkaar dan juist uit. Waardoor wordt nu
dit in gelijke fase of in tegenfase zijn van de stromen bepaald ? We bepalen ons
even alleen tot de Noord-Zuid-arm van het kruis. Straling van een bron, die
juist in het zenith het punt recht boven de kruisantenne — staat, komt op
alle antennes in gelijke fase aan en veroorzaakt dus stromen die elkaar versterken. Straling echter, die vanuit een andere richting tussen het zenith en het
Zuidpunt van de horizon komt, moet naar de zuidelijkste antenne van de NoordZuid-arm een kortere afstand afleggen dan naar de tweede en zo verder. Wanneer dit verschil in afstand juist een halve golflengte is, zal de straling op opeenvolgende antennes juist met tegengestelde fase aankomen en dus stromen veroorzaken die elkaar verzwakken. Deze straling kan dus niet worden gemeten.
De Noord-Zuid-arm van de kruisantenne is dus gevoelig voor straling uit het
zenith, want straling uit richtingen ten Noorden en ten Zuiden daarvan kan niet
worden gemeten. Voor waarneming van de gebieden ten Oosten en ten Westen
van het zenith is de Noord-Zuid-arm echter ook geschikt. We zeggen dat we
met de Noord-Zuid-arm een bundel verkregen hebben, die nauw is in de NoordZuid-richting en breed i:fl de Oost-West-richting. Op soortgelijke wijze krijgen
we van de Oost-West-arm een bundel die smal is in de Oost-West-richting en
breed in de Noord-Zuid-richting. Door de stromen van de beide armen met
elkaar te vermenigvuldigen krijgen we een in alle richtingen scherp begrensde
bundel. We hebben echter nog steeds niet een erg bruikbaar instrument. Het
kan immers alleen straling uit het zenith ontvangen ! Slechts een heel smalle
strook van de hemel komt bij zijn dagelijkse beweging door dit punt. Gelukkig
58
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is er een middel om de bundel te richten. In plaats van de stroompjes van alle
antennes direct op te tellen wordt v66r de optelling in een voorversterker met
elektronische middelen het stroompje van de tweede antenne een klein beetje
vertraagd ten opzichte van het eerste, dat van het derde weer iets meer, en zo
verder. Hierdoor veroorzaakt straling uit het zenith aan de uitgang van de afzonderlijke voorversterkers niet langer stromen, die in fase zijn. Straling uit een
andere richting daarentegen, die het in de ontvanger veroorzaakte faseverschil
weer door het afstandsverschil tussen de antennes opheft, veroorzaakt wel stromen in gelijke fase. De bundel heeft dus een andere richting gekregen. De bundel van een kruisantenne wordt dus met elektronische middelen gericht en niet
door de hele telescoop te bewegen, zoals bij de radiotelescoop in Dwingeloo.
Dit richten is een kwestie van nauwkeurig afstellen van de fasen van de af zonderlijke voorversterkers, iets dat niet in een paar minuten is gebeurd. Met een
kruisantenne zal men dan ook niet het ene uur hier, het andere uur daar gaan
waarnemen. De waarnemingstechniek zal in het algemeen zo zijn, dat de bundel
wordt gericht op een punt van de meridiaan de cirkel die men zich door het
zenith en de noord- en zuidpunten van de horizon kan denken. Gedurende minstens een gehele dag blijft de bundel zo staan en men registreert de intensiteit
van de straling in de loop van het etmaal, dat wil dus zeggen straling die afkomstig is uit die strook van de hemel die in de loop van de dag de bundel passeert. Daarna richt men de bundel een beetje hoger of lager op de meridiaan en
registreert een aansluitende strook van de hemel, en zo verder, totdat een volledige kaart van de hemel is verkregen.
In de hierboven gegeven beschrijving zijn met opzet enige complicaties weggelaten. Eén ervan is de volgende. Niet alleen straling waarvan de golven tegelijk op alle antennes terechtkomen veroorzaakt stromen in gelijke fase, maar ook
straling uit die richting waarvoor het afstandsverschil tussen twee opeenvolgende antennes een geheel aantal golflengten bedraagt. In plaats van één smalle
langgerekte bundel heeft de Noord-Zuid-arm dus een aantal smalle langgerekte
bundels, die evenwijdig aan elkaar zijn. Het is heel goed denkbaar dat de bundel of bundels van de Oost-West-arm niet één maar verschillende van de bundels van de Noord-Zuid-arm snijden. In plaats van één ontstaan er zodoende
vele. Weliswaar zal het hele systeem minder gevoelig zijn voor straling uit de
bijbundels dan uit de hoofdbundel, maar toch is dit een zeer ongewenste toestand. Er is immers geen enkele mogelijkheid om te onderscheiden tussen sterke
straling in één of meer bijbundels en zwakke straling in de hoofdbundel. Bij de
constructie van de kruisantenne moet dus zo goed mogelijk worden getracht de
bijbundels te onderdrukken.
Een ander, zeer belangrijk punt, vooral in de zo dichtbevolkte Benelux, is het
voorkomen van storing afkomstig van treinen, auto's, mobilofoon-zenders van
taxi's, politie en dergelijke. Bij het eenvoudige type kruisantenne, zoals dat hierboven werd beschreven, kunnen deze storende stralingen rechtstreeks op de
antennes komen en worden versterkt. Aangezien eenzelfde punt van de hemel
slechts éénmaal per dag in de bundel komt, betekent een storing dat de meting
van een hele dag moet worden herhaald.
Deze en andere ook financiële overwegingen hebben ertoe geleid dat
het voorlopig ontwerp voor de Benelux-Kruisantenne er als volgt uitziet:
De armen van het kruis zullen ieder ongeveer 5 kilometer lang en 60 meter
breed worden. De Noord-Zuid-arm zal bestaan uit ongeveer 160 elementen die
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ieder de vorm hebben van een parabolische cilinder. Dit is een cilinder, waarvan
de doorsnede loodrecht op de as, welke Oost-West loopt, niet een cirkelvorm
heeft maar een paraboolvorm. Slechts het gedeelte aan één kant van de hoof das
(de lijn van de top naar het brandpunt) van de parabool is aanwezig in de
doorsnede van het kruisantenne-element. De doorsnede heeft een grootste af meting van 15 meter. De hele cilinder is draaibaar om de top van de parabool, dus
om een Oost-West as. Het oppervlak van de cilinder bestaat uit metaalgaas of
uit één of meer lagen evenwijdig gespannen draden. Een dergelijk parabolisch
cilinderoppervlak heeft de eigenschap dat het straling uit de richting van de
hoofdas van de parabool terugkaatst in de richting van de as van de cilinder die
door de brandpunten van de parabolische doorsneden gaat. Langs deze as is een
rij staafantennes met de halve golflengte als lengte opgesteld. Deze antennes vangen de teruggekaatste straling op. Het is duidelijk dat door deze constructie een belangrijk deel van de straling uit andere richtingen dan de hoofdrichting van de parabool wordt geweerd. Ook worden storingen aan beide zijden
van de antennes afgeschermd, aan de ene kant door de parabolische reflector,
aan de andere kant door een ongeveer twee meter breed en uiteraard zestig
meter lang scherm dat achter de rij antennes wordt bevestigd.
De Oost-West-arm zal bestaan uit vier achter elkaar geplaatste parabolische
cilinders, die precies zo zijn geconstrueerd als de elementen van de Noord-Zuidarm, alleen zijn deze cilinders vijf kilometer lang in plaats van zestig meter.
Ook deze cilinders kunnen worden gedraaid. Het is duidelijk dat de gehele constructie er op gericht is alleen waar te nemen in richtingen in het meridaan-vlak.
Zoals reeds eerder is betoogd is dit geen bezwaar. De gehele zichtbare hemel
kan toch worden waargenomen. Met het voorlopig gekozen ontwerp hoopt men
te bereiken dat alleen straling uit de hoofdbundel, die een doorsnee heeft van
één boogminuut, wordt ontvangen. Ook is met deze constructie bereikt dat het
aantal elementen dat een aparte voorversterker heeft, dus het aantal elementen
waarvan de fase moet worden bijgesteld wanneer een volgende strook van de
hemel moet worden waargenomen, zo klein mogelijk is. Daardoor gaat weinig
tijd verloren aan het verstellen van de hoogte van de bundel.
Toch zou het waarnemen van het gehele zichtbare stuk van de hemel ongeveer 21 jaar duren. Er zijn namelijk 127 X 60 = 7620 strookjes van 1 boogminuut breed waar te nemen. Dit kost dus minstens 7620 waarneemdagen. Het
zou dus grote voordelen bieden wanneer terzelf dertij d meer, uiteraard van elkaar
onderscheidbare, hoofdbundels konden worden waargenomen. Dit is inderdaad
mogelijk door ieder blok staafantennes niet te verbinden met één maar met een
aantal voorversterkers, die in fase ieder een weinig van elkaar verschillend zijn
ingesteld. Door deze maatregel kan de straling uit een aantal dicht onder elkaar
liggende bundels tegelijk worden geregistreerd. Bovendien kunnen de waarnemingen van de ene dag die van de vorige dag voor een gedeelte overlappen,
zodat eventuele storingen vanzelf aan het licht komen, zonder dat het waarneemtempo al te zeer wordt verlaagd.
Al hetgeen hierboven is gezegd over het ontwerp voor de constructie van de
Benelux-kruisantenne moet nog met enige reserve worden beschouwd. Het onderzoek naar de meest ideale constructie, die ook uit financieel oogpunt bezien,
verwezenlijkbaar is, is nog in volle gang. Het is dus helemaal niet onmogelijk
dat zich nog ingrijpende wijzigingen in de plannen zullen voordoen. De tijd is
dan ook nog niet rijp om meer details van de plannen te geven.
,
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Een zeer groot probleem is nog het vinden van een geschikte plaats voor het
enorme gevaarte. Wie wel eens de kaart van de Beneluxlanden heeft bestudeerd
zal dat duidelijk zijn. Het is niet eenvoudig een stuk land te vinden dat tenminste voldoet aan de volgende voorwaarden:
1. Het moet een stuk land zijn dat redelijk vlak is, althans over een kruisvormig stuk met armen van 5 000 meter lang en 12 5 meter breed.
2. Er mogen geen grote verkeerswegen, steden, industriecentra of elektrische
spoorlijnen zijn binnen een straal van 7 km van het centrum van het kruis.
3. Er mogen geen steden van meer dan 10.000 inwoners en geen sterke radiozenders zijn binnen 25 km, tenzij deze door heuvels voldoende zijn af geschermd van de kruisantenne.
4. Men mag, wanneer men op de kaart de armen van het kruis doortrekt, binnen 100 km geen grote steden tegenkomen.
5. Men moet, in verband met de corosie van de antenne door sterk zouthoudende winden, tenminste 25 km van de kust vandaan blijven.
6. De grond waarop de antenne zal worden gebouwd moet bij voorkeur zodanig zijn dat geen dure fundaties nodig zijn.
Nog afgezien van de eisen van financiële aard, is het duidelijk dat aan deze
minimum-voorwaarden in de dichtbevolkte Beneluxlanden niet gemakkelijk te
voldoen is.
Gezien het enorme enthousiasme en de grote werkkracht waarmee door de
initiatiefnemers en door de ontwerpers wordt gewerkt aan dit enorme project,
lijkt het zeer waarschijnlijk dat alle moeilijkheden op den duur zullen worden
overwonnen. Over enige jaren zal dan door internationale samenwerking van
sterrenkundigen en technici de grootste radiotelescoop ter wereld in gebruik
kunnen worden gesteld.

Het idioom van de
Willibrord-vertaling

DRS. P. DEN OTTOLANDER

ET aantal moderne bijbelvertalingen is verheugend groot, een internationaal
bibliografisch overzicht vergt vele pagina's 1 ) . Dit jaar heeft katholiek
Nederland er met gerechtvaardigde trots een editie van het Nieuwe Testament
aan toegevoegd. De leden van het bijbelse werkgenootschap „Sint-Hiëronymus"
zorgden voor het vertaalwerk, en de Katholieke Bijbelstichting Sint-Willibrord
nam de uitgave op zich. Dit alles helaas niet in samenwerking met Vlaamse
instanties, en evenzeer helaas is de prijs veel te hoog voor smalle beurzen. In
dit artikel zullen we enkele linguïstische en exegetische aantekeningen maken.
Ook onder taalkundig opzicht is het een gelukkige omstandigheid, dat enkele
bijbelvertalers ons in aparte publikaties hebben meegedeeld, welke theorieën
hen in hun vertaalpraktijk hebben geleid, en hoe hun ideeën tijdens het werk
gegroeid zijn. Nog leerzamer is het voor ons, dat dit o. a. gedaan werd door
auteurs wier beginselen lijnrecht tegenover elkaar staan: de joodse vertalers
Martin Buber en Franz Rosenzweig 2 ) enerzijds, monseigneur Ronald Knox 3 )
van de andere kant.
Rosenzweig onderscheidt twee vertaalprinciepen: „das der Bewegung des
Texts zum Leser und das der Bewegung des Lesers zum Text". Het eerste is
volgens hem het belangrijkste, het tweede uitzondering, m.a.w. hij houdt tot het
uiterste vast aan de eerste taal. Buber kan dan ook zeggen, dat zijn collega en hij
„bereit waren, bis an die Grenzen der deutschen Sprache zu gehen ohne sie zu
i berschreiten". Wellicht hebben zij dat laatste dan toch onbewust gedaan. Rosenzweig constateert, dat zijn vertaling voor een niet-hebraïcus „nun einmal eine
kunstlerische Uebersetzung" is. Dit is tamelijk eufemistisch. Een Amsterdams
oudtestamenticus lijkt dichter bij de waarheid, als hij deze vertaling onverstaanbaar noemt voor Hebreeuws-onkundigen 4 ) . En dat is ook op het standpunt van
1) Josef Schmid, Moderne Bibelubersetzungen, in Zeilschrift luk katholische Theologie 82 (1960) 290 -332. Ook als Sonderdruck verschenen (Wien, Herder, 1960) .
2) M. Buber und Franz Rosenzweig, Die Schrift und ihre Verdeutschung (Berlin,
1936) . Verwante theorieën en praktijken bij H. Renckens S.J., De nieuwe Latijnse
Psalmenvertaling, in Bijdragen Ned. Jezuïeten 9 (1948) 187.207. E. Przywara S.J.,
Augustinus. Die Gestalt als Ge f uge (Leipzig, 1934) ; Deus semper maior I-III (Freiburg i.Br., 1 938-1940) ; Nuptiae Agni (Nurnberg, 1948) ; Christentum gemáss Johannes (Niiirnberg, 1954) ; Alter und Neuer Bund (Wien, 1956) . J. B. Poukens S.J. Het
Nieuwe Testament (Turnhout, z.j.). F. H. Breukelman, Een beoordeling van de
Nieuwe Vertaling I-XII, in In de Waagschaal van 28 november 1952-31 juli 1953.
3) R. Knox, On Englishing the Bible (London, 1949) , in Amerika verschenen on
der de titel Trials of a translator. Cf. zijn vertaling The Hol y Bible 1-111 (London,

1948-1949), later ook in één band. Min of meer verwante theorieën en praktijken bij
W. Grossouw, De moeilijke kunst van het vertalen, in Het Heilig Land NS 12 (1959)
17-23. B. Holwerda, De nieuwe B(jbelvertaling (enige voorlopige opmerkingen) IVIII, in De Reformatie 27 (1951-1952) no. 17-20 en 35-38. Hugh J. Schonfield, The
authentic New Testament (London 1956). The New English Bible (Oxford etc., 14
maart 1961) . E. V. Rieu, The Tour gospels (London etc., 1952) . C. H. Rieu, The
Acts of the apostles (London etc., 1957)
4) M. A. Beek, Achtergronden van Martin Bubers Bijbelvertaling, in Vox Theologica 23 (1952-1953) 69.
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de auteurs kwalijk, want zij achten een vertaling van de H. Schrift op de eerste
plaats bestemd voor lieden die de oorspronkelijke taal niet kennen; dat zeggen
ze herhaaldelijk en uitdrukkelijk. Overigens maakt de polariteit van trouw aan
de grondtekst en begrijpelijkheid voor de lezer en hoorder het vertalen volgens
hen tot een dienen van twee heren, en het resultaat tot een „Knechtsgewand".
„Any translation is a good one in proportion as you can forget, while reading
it, that it is a translation at all" dergelijke stellingen kan men bij „Ronnie"
Knox herhaaldelijk aantreffen. We moeten ook, vindt hij, bij het bijbelvertalen
rekening houden met de behoeften en verlangens van de general reader, niet
met die van de gestudeerde lezer. De vertaler moet „preserve the idiom of his
original", maar juist daarom geldt: „He must transpose it into the idiom of his
language". Een slaafse vertaling zou juist „lose all the force of the original".
Wanneer we het verschil tussen de idiomen miskennen, dan vermoorden we niet
alleen onze eigen taal, maar geven we ook precies een verkeerde indruk van de
grondtekst. Evenals Buber-Rosenzweig is Knox zich er overigens van bewust,
dat vertalen een kwestie van voortdurende compromissen is. Maar hij kiest zijn
uitgangspunt geheel anders.
De Nederlandse linguïst Weijnen schreef een boeiende studie over het vertalen. Hierin sluit hij zich meer bij Martin Buber dan bij Ronald Knox aan. Hij
prefereert zelf een vertaling die „op de hoorder of lezer voor wie de taal waarin
de vertaling vervaardigd wordt (de zgn. tweede taal) de moedertaal is, dezelfde
indruk maakt als het origineel op degene voor wie deze tweede taal de moedertaal is doch die tevens een ruime kennis bezit van de taal waarin het origineel
geschreven is, de zgn. eerste taal" 5).
Enkele j aren geleden heb ik met deze theorieën de volgende Nederlandse
bijbeledities vergeleken: 1. de Statenvertaling van 1637 (in dit artikel echter geciteerd naar een twintigste-eeuwse editie) , 2. De Bijbel naar de Leidse vertaling,
wat het N.T. betreft door Prof. H. Oort vertaald (Zaltbommel, 1914), 3. De
Bijbel. Verkorte uitgave, ed. H. Th. Obbink en A. M. Brouwer, 4. de Canisiusvertaling (ed. 1948), 5. De Katholieke Bibel, vertaald door L. Himmelreich
O.F.M. en C. Smits O.F.M., 6. de „Nieuwe vertaling" van het Nederlands
Bijbelgenootschap (1951) . Ik heb toen op nader te noemen punten systematisch
hun weergaven van 2 Timoteüs vergeleken. Af en toe heb ik de antipoden Poukens en Knox er ook in gemengd. Nu zal ik de Willibrord-vertaling volgens
dezelfde criteria behandelen. Soms zal ik er ook de vertalingen bij betrekken die
in noot 2 en 3 genoemd zijn, en de volgende populaire en populariserende
pockets: J. B. Phillips, The gospels in modern English ( 3 Glasgow, 1957),
Letters to young churches ( 3 1956), The bonk of Revelation ( 2 1960) ; Y. Daniel, La nouvelle que vous attendez (Paris, 1954), G. Le Mouël, L'Histoire des
apótres (ibid., 1957) .
Daarbij zal ik steeds van 2 Tim. uitgaan, maar ook andere geschriften wel
eens noemen, om al vergelijkend de terminologie, de morfologie en de syntax
van onze nieuwe vertaling beter in het vizier te krijgen. Volstrekt algemeen
pretenderen de conclusies niet te zijn, steekproeven in andere bijbelboeken,
eventueel volgens andere normen ook, zijn hartelijk welkom.

5

) A. Weijnen, De kunst van het vertalen ( 2 Tilburg, 1947) 53, cf. 50.
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Woordkeus

1. Een van de beroemde kwesties is hierbij : moeten we één bepaalde term,
c.q. zelfs stam en wortel, uit het origineel steeds eender vertalen of niet ? Buber
streeft principieel, en tegen de klippen op, naar homogeniteit, uniformiteit;
zelfs de klankverwantschappen wil hij transponeren. Knox laat hier de rechten
van het tweede idioom meer gelden. De Statenbijbel isoleert zich hier van alle
vijf de andere genoemde vertalingen: hij is veel „einheitlicher". Het meest in
Knox' richting gaat de Canisius en de Leidse Vertaling, de Willibrord volgt
onmiddellijk na hen, inzake 2 Tim. dan.
Typisch en wel wat bevreemdend pluriform zijn de volgende weergaven:
soms is er sprake van de Heilige Geest (Hand. 1, 16), dan van de heilige Geest
(Hand. 1, 2) en dan weer van de heilige geest (Hand. 6, 5). Het rijk Gods
(Lk. 6, 20) wisselt af met het Rijk Gods (Lk. 9, 11) en zelfs met het Koninkrijk Gods (Mt. 19, 24; cf. vers 23: Rijk der hemelen!). Die afwisseling van rijk
en koninkrijk is een tegemoetkoming aan protestants spraakgebruik, maar uit
een oogpunt van vertaaltechniek een minder goede greep. Hetzelfde zou men
kunnen zeggen van de afwisseling tussen verzoeking (1 Tim. 6, 9), bekoring
(Mt. 26, 41) en poging om te verleiden (Lk. 4, 1 3) . Het alterneren van Evangelie (Mk. 8, 35) en Blijde Boodschap (Mk. 1, 1) lijkt ook ongefundeerd.
Evenals Schonfield, The New English Bible, Yvan Daniel, Phillips, vertaalt men
nu gelukkig zeer vaak „de Messias" (Jh. 1, 20) en niet meer „de Christus", als
het geen eigennaam maar een ambtelijke titel betreft; helaas komt laatstgenoemde weergave toch, en vaak, ook voor (Mt. 16, 16), en soms „de Gezalfde" (Lk.
9, 20) . Een andere keer het is ook nooit goed, zal men zeggen zou misschien een meer geschakeerde vertaling op haar plaats zijn; i.p.v. „zondaars"
past een enkele keer beter: paria's, outcasts (zo Rieu in Lk. 5, 30; vgl. echter
5, 32).
Knox heeft zich in zijn boekje verantwoord over z'n gedifferentieerde weergave van de Griekse woorden die men meestal stereotiep met „ergeren", „geërgerd worden" en „ergernis" vertaalde, waardoor men allerlei verkeerde associaties opwekte. Hij wil „a meaningless token-word" in elk geval vermijden. Pater
Cools' vertalingen zijn ook sterk uiteenlopend, hoewel hij de betekenissen homogener opvat dan Knox doet: tot zonde dreigen te brengen (Mt. 5, 29), aanleiding tot zonde geven (Mt. 18, 8) of dreigen te geven (Mk. 9, 43), aanstoot
nemen (Mt. 11, 6), ten val komen (Mt. 13, 21), mensen die tot zonde verleien (Mt. 13, 41), aanstoot (Mt. 16, 23), aanleiding tot zonde (Mt. 18, 7),
ergernis (Lk. 17, 1) , struikelblok (Rom. 11, 9), strik (Apok. 2, 14) . Het lijkt
minstens onnodig, dat parallelle plaatsen verschillend worden vertaald (Mt. 26,
31-33 en Mk. 14, 27-29, ook Rom. 9, 33 en 1 Petr. 2, 8).
Zeer vrij, en misschien soms te vrij vertaald lijken de volgende perikopen van
2 Tim.: Vermijd de fouten van de jeugd (2, 22; i.p.v. neigingen o.i.d.), de
schijn van vroomheid zullen zij ophouden, maar haar wezen verloochenen (3, 5;
i.p.v. kracht enz.) , zijn bezoeken hebben mij veel goed gedaan (1, 16; i.p.v.
dikwijls) .
2. Een andere kwestie, ook bij het vertalen van woorden, is die van de barbarismen: slaafse vertalingen. Het N.T. wemelt zelf van de hebraïsmen en aramaïsmen. De Statenbijbel bleek er, ook in 2 Tim., rijk aan, veel meer dan twintigste-eeuwse Nederlandse vertalingen : nacht en dag (1, 3) , uit het zaad van
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David (2, 8) , bekering tot erkentenis (2, 25) , wijs maken tot zaligheid (3, 15)
enz. De katholieke vertalingen, Willibrord incluis, staan alleen met het hebraisme „in de eeuwen der eeuwen" (4, 18), ons allen bekend uit de gangbare vertaling van het klein gloria en uit vele misgebeden. Dit is ook een van de zeer
weinige barbarismen in 2 Tim. Knox leek er helemaal vrij van.
Toch is het jammer, dat de Willibrord een term als „eeuwig" niet vermeden
heeft (Hand. 15, 18, Filera 15) : onwillekeurig denken sommigen aan het filosofisch begrip dat we aan Plotinus en Boëthius danken. Hoe verheven dit ook
is, het behoort niet tot de formele en expliciete inhoud van de H. Schrift.
De term „naam" had ik ook graag veel meer zien elimineren of omschrijven
(Mt. 28, 19, Jh. 20, 31, Hand. 4, 12, Fil. 2, 9) . Maar, toegegeven, dat zou
ingrijpend zijn. Hoe zou men b.v. moeten zeggen „Uw naam worde geheiligd"?
„Doe uw heiligheid erkennen" ? Maar dan zijn we er nog niet, want het populaire én het theologische spraakgebruik, hoe juist ook, verstaat onder heiligheid
echt niet helemaal hetzelfde als de auteurs van het Oude en Nieuwe Testament.
Het was in dit verband niet zo gek van Phillips, dat hij soms b.v. „Christians"
zei i.p.v. „saints" (2 Kor. 1, 1, Ef. 1, 1, Rom. 15, 25). Een enkele maal blijft
een semitisme behouden, om een keus tussen twee uitleggingen te omzeilen
(Mt. 16, 19 plus noot) .
De „Entsemitisierung", en eventueel „Enthellenisierung", van de bijbelvertaling moet ons juist dichter bij de bedoeling van de schrijvers en hun Inspirator
brengen. Heel dankbaar moeten we in dit verband zijn voor de duidelijke,
broodnodige omschrijvingen die Grossouw heeft bedacht voor de woorden die
men vaak met „vlees" en „lichaam" vertaalde. I.p.v. „vlees" en „vleselijk" zegt
hij b.v.: zelfzucht (Gal. 5, 13-16), menselijke maatstaf (1 Kor. 1, 26), aardsgezind (1 Kor. 3, 3) , wereldse gezindheid (1 Kor. 3, 3) , bestaan (2 Kor. (4,
11). En „lichaam" vervangt hij o.a. door: bestaan (Rom. 6, 6; 7, 24), zelfzucht
(Rom. 8, 13) ; of hij duidt er de menselijke totaliteit mee aan (Rom. 12, 1) .
Men zie ook de aantekeningen. Een homogene vertaling van deze woorden zou
fnuikend zijn, al is het waar, dat de vertaling nu bepaalde betekenisanalogieën
niet verklankt maar in hoever die bestaan, dat kunnen alle theorieën over
„Wurzelsinn", „Wurzelschicht'', „Wurzelsinnlichkeit", „latente Theologie der
Schrift", paronomasie en allusies niet bewijzen. Willibrord geeft deze antropologisch-hamartiologische termen in elk geval veel bevredigender weer dan de
joodse vertaler Schonfield. Die onthutste mij met diverse zeer onsemitistische
vervalsingen: hij transformeert „vleselijk" tot „physically" enz. (Gal. 3, 3;
5, 13-16-17-19) en maakt van Sint-Paulus' „psychische mens" n.b. een „materialist" (1 Kor. 2, 14)
3. Onder een wet verstaan wij een voorschrift, en profeten zijn voor ons
besef toekomstvoorspellers, of op z'n best religieuze genieën. Maar het N.T.
duidt het O.T. vaak aan met „wet en profeten". Allereerst heeft iedere term op
zich niet, of niet alleen of niet precies, de betekenis die wij er primair aan toekennen. Bij dergelijke uitdrukkingen hebben we bovendien niet op de eerste
plaats te denken aan de betekenis van de afzonderlijke woorden, maar aan die
van al deze woorden samen; met deze Semitische eigenaardigheid moet men ook
rekening houden bij een combinatie als „met geheel uw hart en met geheel uw
ziel, met al uw krachten en met geheel uw verstand" (Lk. 10, 27). M.a.w. we
zouden hier kunnen gaan omschrijven. Y. Daniel doet dat ook wel eens met de
uitdrukking „wet en profeten" (Mt. 22, 40) . De parafrasering dient de duide-
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lijkheid, maar ze impliceert vaak een zeer bepaalde exegese, en er zijn ook weer
grenzen aan.
Ik heb de genoemde Nederlandse vertalingen van 2 Tim. ook op dit punt vergeleken. De Statenvertalers bleken bijna niet te omschrijven, slechts 4 maal,
Canisius en Smits waren matig (19 en 20), van de andere vertalingen spande de
Leidse de kroon (30), maar onze nieuwste aanwinst gaat hier ver bovenuit (wel
50). Ook Knox verwijderde zich uiteraard zeer vaak van het eerste idioom. Hetzelfde kan men soms zeggen van het Spectrum-missaal.
Het gaat niet altijd om zulke spectaculaire vrijheden, maar een nauwe aansluiting bij de oorspronkelijke taal maakt de vertaling stroef, de tweede taal kan
zichzelf niet zijn. B.v. 3, 14v.: ,.....wetende van wien gij het geleerd hebt en
dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken
tot zaligheid, door het geloof hetwelk in Christus Jezus is" (1637) . In 1961
vertaalde men gelukkig zo: „Bedenk wie het waren die u onderricht hebben en
hoe gij van kindsbeen af vertrouwd zijt met de heilige Schriften; daaruit kunt gij
de wijsheid putten die leidt ten heil door het geloof in Christus Jesus". Wanneer men barbarismen pleegt als „wijs maken tot zaligheid", krijgt men een
pseudo-sacraal jargon dat buiten het gewone leven staat. We mogen dankbaar
zijn, niet alleen om taalkundige redenen, dat hedendaagse vertalingen vaak zover
durven gaan in hun vrijheid. Men leze b.v. de brief aan de Romeinen eens
cursorisch in de Statenbijbel, Poukens of de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, en dan spoedig daarna in Knox, The New English Bible of de
Willibrord. Dan proeft men het verschil duidelijk.
De Willibrord was in dezen voor mij een verkwikking en bevatte diverse
nieuwigheden waar ik elders vergeefs naar heb gezocht. Wanneer men gewend
is geweest aan de „reuk des doods ten dode" en de „reuk des levens ten leven"
(2 Kor. 2, 16; Statenvertaling) , is de distinctie tussen een „dodelijke walm"
en een „levenwekkend aroom" (Willibrord) zonder enige twijfel een verrassende vondst. En dergelijke soepele weergaven van het Grieks treft men bij de
vleet aan. Grossouw vertaalt b.v. niet: „God is het .... die in u zowel het willen als het werken teweegbrengt naar zijn welbehagen" (Fil. 2, 13) maar: „God
is het .... die in u zowel het willen als het werken teweegbrengt om zijn heilsplan te verwezenlijken". Wellicht had men soms nog verder kunnen gaan
dispuut daarover blijft mogelijk. Maar we zijn op dit allerbelangrijkste punt een
heel stuk vooruitgegaan t.o.v. alle oudere Nederlandse vertalingen.
4. Het is voor de leesbaarheid van een bijbelvertaling ook een belangrijke
vraag, hoeveel statige en archaïsche, hoeveel populaire en moderne woorden ze
bevat. Indertijd heb ik bij het vergelijkend onderzoek van 2 Tim. ten aanzien
hiervan vijf soorten termen onderscheiden: ouderwetse, zeer ouderwetse, moderne en zeer moderne, en een middengroep. De grenzen zijn uiteraard vaag,
en aanvankelijk dorst ik geen sprekend resultaat te verhopen. Maar er bleken
duidelijke convergenties te bestaan, die bovendien klopten met indrukken bij
cursorische lezing. De Statenvertaling moest ik uiteraard buiten beschouwing
laten: die was een drie eeuwen ouder dan de andere.
Brouwer en het Nederlands Bijbelgenootschap bleken het minst los, het meest
archaïserend. Smits bleek het modernste, op de voet gevolgd door de Canisius
en Oort, welke laatste echter ook weer merkwaardig veel zeer plechtige termen
bevatte. De Leidse vertaling is b.v. zeer populair, als ze spreekt van: (God)
houdt zich aan zijn woord (2, 13) , beuzelpraat (2, 16) , zwetsers (3, 2) , vrome
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zusjes (3, 6) , de Heer zal hem wat hij gedaan heeft betaald zetten (4, 14) .
Maar ook danig antiek, als ze zegt: opdat ik met blijdschap vervuld worde (1,
4) , Heilmare (1, 8) , voor Gods aangezicht (2, 14) , richten (= oordelen, 4, 1) .
Willibrord bevatte minder antiquaria, en meer modernismen dan de andere,
hoewel niet zo veel ultramodernismen. Hij blijft weliswaar spreken over: ongeveinsd (1, 5; Smits: oprecht), onze „werken" (1, 9; Smits: daden), van „bekwaam" (2, 2; P.C.: geschikt), „mijn verscheiden" (4, 6; Smits: dood), maar
heeft het van de andere kant ook over: Davids Nazaat (2, 8; i.p.v. „uit Davids
zaad" e.d.), leeg geredeneer (2, 16), alledaags gebruik (2, 20; i.p.v. ,,smadelijke bestemming" enz.), charlatans (3, 13) enz.
In het algemeen doet Grossouw's aandeel minder archaïsch aan dan dat van
pater Cools. De laatste heeft het voortdurend over „hij sprak tot Hem" e.d., en
zegt maar een enkele keer, gewoner en minder stroef: „ (er) zei iemand tegen
Hem" (Lk. 12, 13) . Woorden als „zalig" (Mt. 5, 3-11; 16, 17; Jh. 13, 17; 20,
29; Apok. 1, 3) en „spijzen" (Hand. 21, 25) zijn zeker onnodig ouderwets.
Over „opdat" zullen we het n.a.v. de zinsbouw (punt 2) hebben. De volgende
archaïsmen zijn ook barbarismen, en gedeeltelijk komen ze bij de verbuiging en
vervoeging (punt 1) weer ter sprake: de hand des Heren (Lk. 1, 66), man des
verderfs (Jh. 17, 12) , de God der heerlijkheid (Hand. 7, 3) , God was met hen
(Hand. 7, 9), vaderen (Hand. 7, 32), de engelen zijner kracht (2 Tess. 1, 7),
de majesteit zijner kracht (2 Tess. 1, 9) , werken der gerechtigheid (Tit. 3, 5) ,
troon der genade (Hebr. 4, 16), Heer der heerlijkheid (1 Kor. 2, 8; Jak 2, 1),
genade des levens (1 Petr. 3, 7) en kroon des levens (Apok. 2, 10) .
Een fel contrast met deze tale Kanaans vormen de volgende losse populariteiten en moderniseringen, die veel vergoeden: bewijs (i.p.v. getuigenis, Mt. 8, 4),
domme en verstandige meisjes (i.p.v. wijze en dwaze maagden, Mt. 25, 1-13) ,
met de hulp van een paar vlegels uit het grauw (Hand. 17, 5), kletser (Hand.
17, 18) , streken (van de satan nl., 2 Kor. 2, 1 1) , paupers (2 Kor. 6, 10) ,
intimideren (2 Kor. 10, 9), die aartsapostelen (2 Kor. 11, 5), onderhouding
van de wet (i.p.v. de barbaristische „werken der wet", Gal. 2, 16, cf. Rom. 3,
28), behekst (Gal. 3, 1), uit onszelf waren wij een voorwerp van Gods toorn
(en niet „van nature kinderen des toorns" in Ef. 2, 3, dat fictieve steunpunt
van bepaalde pessimistische erf zondetheorieën) , saboteurs (Fil. 3, 2) , goochelkunsten (2 Tess. 2, 9) , praatjesmakers (Tit. 1, 10) , zetten hele gezinnen op
stelten (Tit. 1, 11), geld uit de zak kloppen (2 Petr. 2, 3).
Men heeft het er terecht op gewaagd, vaak te laten tutoyeren. Alleen doet de
combinatie van het verouderde „opdat" en het normale ,,je" (Jh. 5, 14) vreemd
aan. Misschien is het ookniet zo gelukkig, wanneer God een mens met ,,je"
aanspreekt, al is dat dan de rijke dwaas (Lk. 12, 20) .
„Slang" is het niet geworden. Knox en The New English Bible willen dit
ook uitdrukkelijk vermijden.
5. Weinig leverde het onderzoek op naar de leenwoorden, de termen die we
aan vreemde talen ontleend hebben. Oort bleek in 2 Tim. nogal eens te verdietsen: Heilmare (1, 8) en Blijde boodschap (1, 10) i.p.v. evangelie, en Christusprediker (4, 5) i.p.v. evangelist. Zoals we bij punt 1 zagen, wisselt onze nieuwste vertaling „Evangelie" af met „Blijde Boodschap", zonder aanwijsbare regelmaat. En „parabel" werd vervangen door het protestantse „gelijkenis". Comparatistisch levert dit punt niet veel op. Voor de leesbaarheid betekent het ook
minder.

Bijlage van „Streven", juli 1961 .

ENQ UET E OVER DE RADIO -I NFO RMAT I E
Deze enquête kan U in 15 minuten beantwoorden.
Uw antwoord is zeer belangrijk voor ons. Dank U.
L.S. — Deze enquête beoogt een aantal inlichtingen te verzamelen over de radio als instrument van
informatie. Meer bepaald is het de bedoeling de opinie van de luisteraar of althans van een categorie van luisteraars na te gaan en zodoende over de basisgegevens te beschikken voor verder onderzoek. Ernstig „luisteronderzoek" blijkt op heden te meer geboden, daar het verstrekken van informatie, ondanks de televisie, een der specifieke taken van de radio blijft.
U gelieve op de gestelde vragen zo spontaan mogelijk te antwoorden ; ,ga dus niet te langzaam te
werk. En wil de ingevulde enquête dan spoedig terugsturen naar „Kultuurleven", Justus Lipsiusstraat 18, Leuven.

Met oprechte dank voor Uw welwillende medewerking

ANTWOORDEN

VRAGEN
1. U bent radioluisteraar. Om te luisteren beschikt U
dus over één of meer radiotoestellen.

1.

A. WAAR bevinden zich die toestellen ? (T.V.-toestel niet
meerekenen ; wel luidsprekers, die afzonderlijk zijn aangeschakeld.)

(Telkens aanduiden met een
KRUISJE.)

— Antwoord in kolommetje A.

IA1B^CI

In Uw...

woonkamer
keuken
slaapkamer
andere kamer
auto

B. Welk van deze toestellen is een draagbaar transistorapparaat ?
— Antwoord in kolommetje B.

C. Naar welk toestel luistert U HET MEEST
— Antwoord in kolommetje C.
2. Luistert U veel naar de radio ? Wil dat even nader

2.

bepalen.

A. WANNEER ?
(4) 's namiddags
(1) 's morgens
(5) 's avonds
(2) 's voormiddags
(6) in de late avond
(3) 's middags
B. NAAR WELKE PROGRAMMA'S?
(1) praktisch alleen het nieuws
(2) welbepaalde programma's die mij bijzonder aanspre-

A. (Schrap de nummers die

niet passen.)

I21

3

141516t

B. (Het passende nummer
— slechts één ! —
in het hokje aanbrengen.)

ken

(3) de meeste programma's, op voorwaarde, dat zij niet
vervelen
(4) ongeveer alle programma's.
C. Kunt U de NAAM opgeven van het radio-programma,
waar U het liefst van al naar luistert ?

3. U luistert natuurlijk ook naar „het nieuws" in ,,Brus
sel-Vlaams" (Nederlandse uitzend ngen van de „Belgische
Radio en Televisie"),
-

A. Wanneer, in de loop van de dag, luistert U GEWOONLIJK naar ,,het nieuws" ?

C. (Zo nodig ook de naam
van het zendstation vermel-

den.)

3.
A. Op werkdagen
16.301718191121131
117(1922122.551

— Hiernaast zijn de u ren aangegeven, waarop het nieuws
wordt uitgezonden, op werkdagen en 's zondags.
SCHRAP de uren die niet passen.

B. Naar welke nieuwsuitzending luistert U HET MEEST,
op werkdagen ? En 's zondags ?
— Schrijf het uur van deze nieuwsuitzending in het
hokje hiernaast.

's Zondaes :
u191 12 1 1 51
t 17 1 19 1 22 1 23 1 23.55

B. Op werkdagen:
's Zondags:

4. Hieronder staan een aantal typerende uitspraken over „het nieuws" van „BrusselVlaams" (Nederlandse uitzendingen van de B.R.T.). Wij hoorden ze uit de mond van
luisteraars.

ANTWOORDEN
VRAGEN
In welke mate bent U het eens of oneens met deze uitspraken ?
Als U het VOLSTREKT EENS bent met de uitspraak, dan
Voorbeeld:
plaatst U drie plus-tekens.
Als U het gewoonweg EENS bent : twee plus-tekens.
+
+ J = vo l strekt eens
Als U het VOLSTREKT ONEENS bent : drie min-tekens. J + ^ + J` = eens
g ewoonwe
Als U het^
ONEENS
o
bent : twee min-tekens.
^ + ! I , =eerder eens
;
Zo Uw mening noch duidelijk positief noch duidelijk negaeerder oneens
I
tief is, duid dan toch aan in welke richting Uw opvattingen -!
on eens
-^-t
of gevoelens overhellen :
^
I
I = volstrekt oneens
Wanneer U. het EERDER EENS bent : één plus-teken
Wanneer U het EERDER ONEENS bent : één min-teken.
Indien U bij uitzondering geen antwoord kunt geven, zet
dan een vraagteken.
1)Í t
1) „Het nieuws wordt tenminste goed overzichtelijk ge.

- - -

presenteerd."

2) „Men laat systematisch de pittige, pittoreske berichten
achterwege, zelfs wanneer deze van algemeen belang

2)j

t t

3) tt

t 1

zijn.

3) „Zelden zegt men het trefzeker en accuraat, integendeel
meestal slap en omslachtig."
4) „Hoe ook, de nieuwsdienst snapt het essentiële van de
actualiteit"
5) „Ja, men blijft sober en zakelijk." .
6) „Misschien wil men objectief zijn, maar men is het
niet."

4)j
5)t
6) ( t

j
t t

t t t

7) „Weinig boeiend, hoor : veel te weinig reportages ter
plaatse."

7) t

8) „Onze nieuwsuitzendingen kunnen erop bogen de meest
strikte neutraliteit na te leven."
9) „Taalfouten zijn werkelijk de grote uitzondering."
10) „Alles bij elkaar bereikt ons nieuws precies het niveau
var. de lagere school."
11) „Ik hoor heel wat stemmen, die -eigenlijk minder ge schikt zijn om voor de micro te komen." .
12) „De berichtgeving getuigt waarlijk van een brede belangstelling voor alle aspecten van de actualiteit." .
13) „Bevattelijk, gemakkelijk te begrijpen : zo wordt ons
de nieuwswaar aangeboden."
14) „De B.R.T. is blijkbaar gebrekkig geïnformeerd."
15) „Dat is nu eens een vlot en levendig nieuwsbulletin.
Bravo i„..
16) „De radio weert angstvallig het vleugje sensatie, waaraan een krant zo gemakkelijk toegeeft." .
17) „Immer diezelfde versleten formules !"
18) „De speciale correspondenties maken het nieuws altijd
stukken interessanter."
19) „Wat een slordige uitspraak, en dat voor een nationale
zender."
20) „Er worden toch nog vaak leugens verkocht " .

8) f

( t f

9) tt
10) tt
11) 1

t t
t t

t(t

12)j

t

13) I
14) It
15)

(t
t t

16) 1t

tt

17) It
18) I t t
19)t
20)t

t
t

t t

I i 1

VRAGEN
5. U luistert dus min of meer geregeld naar de programma's van „Brussel-Vlaams". Maar U stemt vermoedelijk
ook al eens af op een ander zendstation.

A. Op welk van de hieronder genoemde zendstations stemt
U HET MEEST af ?
(1) de nederlandstalige gewestelijke zenders
(2) „Brussel-Frans" (Franse Uitz. van de B.R.T.)
(3) de franstalige gewestelijke zenders
(4) Hilversum I
(5) Hilversum II
(6) Luxemburg (1.293 m)
(7) BBC Home-Service
(8) Paris National
(9) Nordwestdeutscher Rundfunk
10)...............
...........................
..
(10)

ANTWOORDEN
5.
A. (Het nummer van het
zendstation waarop U HET
MEEST afstemt, komt in
hokje A ; het nummer van
het zendstation, waarop U
DAARNA HET MEEST af stemt, komt in hokje B
enz.)

A B C D

(zo nodig zelf aanvullen)

B. Indien U op een van bovengemelde Belgische of buitenlandse zendstations MEER afstemt dan op „BrusselVlaams", zet dan het- nummer van dit zendstation in nevenstaand hokje. Anders doorstreept U het hokje.

C. Waarschijnlijk luistert U eveneens naar „het nieuws",
dat door bovengemelde zendstations wordt uitgezonden.
Bij welke van die zendstations luistert U HET MEEST
NAAR „HET NIEUWS" ?

D. Indien U MEER NAAR HET NIEUWS van één dezer
zendstations luistert dan naar het nieuws van „BrusselVlaams", zet dan het passende nummer in nevenstaand

B.

C. (Zelfde werkwijze als
hierboven : het zendstation,
waarbij U HET MEEST naar
het nieuws luistert, in hokje A ; enz.)

ABCD

D.

hokje. Anders doorstreept U het hokje.
6. Wat zoudt U verkiezen ?

A. Indien U zelf over aantal en duur van de nieuwsuitzendingen mocht beslissen, wat zoudt U verkiezen:
(1) veel nieuwsuitzendingen van korte duur
(2) weinig nieuwsuitzendingen van lange duur
(3) of U weet het niet.
B. Wat is dan, volgens U, de ideale duur van een nieuwsuitzending ?
(1) 3 minuten, (2) 5 minuten, (3) 15 minuten,
(4) 30 minuten, (5) of U weet het niet.
C. Wenst U de naam aangekondigd te horen van de journalist, die het nieuws opstelt en voor de micro brengt ?
(1) JA, (2) NEEN, (3) of U weet het niet.
D. Bent U van mening dat de nieuwsdienst van de B.R.T.
(1) zich dient te beperken tot het verzamelen en meedelen van feiten ;
(2) naast de feiten ook een toelichting moet verstrekken
(3) niet slechts voor een toelichting, maar bovendien
voor een commentaar moet zorgen, waarin op de diepere betekenis van het nieuws wordt gewezen ?
(4) Of U hebt er geen mening over.

6. (Telkens het nummer van
Uw antwoord — slechts één !
— in het nevenstaande hokje
aanbrengen.)

A.

C

°II

ANTWOORDEN

VRAGEN
E. Misschien hebt U nog een bijzondere wens in verband
met „het nieuws" in de radio.
Gelieve deze wens (en) hiernaast bondig te formuleren.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

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

.

7. En nu nog een paar korte vragen.

7. (Telkens het nummer van
Uw antwoord — slechts een!
--- in het hokje.)

A. Bent U T.V.-kijker, d.w.z. kijkt U nagenoeg dagelijks
naar de televisie

A.

?

(1) JA. (2) NEEN.
B. Geeft U de voorkeur aan het nieuws van de televisie boven het nieuws van de radio
(1) JA, (2) NEEN, (3) of U weet het niet.
C. Radioluisteraar. T.V.-kijker. Maar voorzeker ook kraptenlezer
Naar Uw gevoelen, leest U de krant
(1) grondig
(2) eerder oppervlakkig
(3) of U leest praktisch geen krant.
D. En zoudt U nog kunnen zeggen in welke mate radio(en televisie-)problemen U persoonlijk interesseren
(1) zeer sterk, (2) sterk, (3) middelmatig,
(4) weinig, (5) zeer weinig.

B.

C.

!

D.

?

ste voor
8. Hier dan de laatste vraag. Het is -de belangrijk
bet welslagen van de enquête,

8. (Telkens het nummer van
Uw antwoord in het hokje.)

A. U behoort tot het vrouwelijk (1) of mannelijk (2) geslacht.

A.

B. Uw leeftijd (aantal jaren invullen)

B.

C. U spreekt in de huiskring meestal
(1) beschaafd Nederlands
(2) Vlaams (dialect)
(3) Frans
D. U behoort eerder tot de sociale groep der
(5) industriëlen
(1) bedienden of beambten
(6) landbouwers
(2) onderwijzers en regenten
(3) universitair gevormden
(7) arbeiders
(4) handelaars en ambachtslui
E. U woont in een gemeente van
(1) meer dan 100.000 inwoners
(2) tussen 100.000 en 50.000 inw.
(3) tussen 50.000 en 25.000 inw.
(4) tussen 25.000 en 5.000 inw.
(5) minder dan 5.000 inw.

C.

(zo nodig
meer dan
één nurrzmer
invullen !)

D.

E.

F. Gaarne Uw naam en adres. (Vanzelfsprekend staat U dat
volkomen vrij
. )

.

iN

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

OGMAALS DANK VOOR UW MEDEWERKING!
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Inzake de woordvertaling lijkt de Statenbijbel over het algemeen het minst
vrij, daarna de N.B.G.-vertaling, en dan Brouwer, Oort, Canisius en vooral
Smits zijn losser, misschien eerder op verschillende manieren dan in sterk uiteenlopende mate. Willibrord gaat alles bij elkaar genomen nog wel iets verder
in de vrijheidszin, vooral m.b.t. parafrases en modernismen.
Vormen (verbuiging en vervoeging)
1. Een prepositieve genitief als in „Gods koninkrijk" klinkt ons helemaal
niet antiek in de oren, maar wel „het koninkrijk Gods", met een postpositieve
genitief. Zo ook tweede-naamvalsvormen met „der" en vooral met „des". Deze
al te statige buigingsvormen heb ik ook eens vergeleken. In ouder Nederlands,
dat minder analytisch was, gebruikte men de genitief vaak, dus over de hoge
frequentie in de Statenbijbel verbazen we ons niet. Bij Smits vond ik er in 2
Tim. maar één, in de andere twintigste-eeuwse vertalingen ruim tien. Willibrord
bevat er helaas nog vijf: het Woord der waarheid (2, 1 5) , het spoor der waarheid (2, 18) , de krans der gerechtigheid (4, 8) , zelfs de naam des Heren (2,
19) en de man Gods (3, 17). De eerste drie gevallen zijn ook belangrijk i.v.m.
de archaïsmenkwestie die we boven hebben genoemd (punt 4) .
2. „Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld liefgekrevan dergelijke contructies met tegenwoordige deelgen" (2 Tim. 4, 10)
woorden (hebbende) wemelt de Statenbijbel, en de Leidse vertaling gebruikt ze
ook nogal eens. In de Willibrord trof ik er maar één aan bij 2 Tim. (3, 13) .
Hierin is p. Smits net nog weer iets moderner, maar veel scheelt het niet.
3. Ook bij de vervoegingen van de werkwoorden kan men meer en minder
uniform te werk gaan. De Griekse aoristus vertaalt men meestal, vrijwel altijd,
in het N.T. met een voltooid tegenwoordige tijd: Het Woord is vlees geworden
en Het heeft onder ons gewoond (Jh. 1, 14) enz. Smits vertaalt hier, ietwat
ontraditioneel: Het Woord werd vlees en sloeg zijn tent onder ons op (dus
onvoltooid verleden tijd) .
Bij de vertaling van 2 Tim. gebruiken vooral de Statenbijbel, N.B.G., Willibrord en Brouwer vrijwel homogeen een voltooide vorm. Smits staat volkomen
geisoleerd met vele onvoltooid tegenwoordige tijden.
Inzake de morfologie is dus weer Smits het vrijste. Maar inzake de eerste twee
kwesties, de belangrijkste, volgt Willibrord hem op betrekkelijk geringe afstand.
Zinsbouw
1. We houden tegenwoordig niet meer zo van lange zinnen. Een moderne
vertaling zal dus moeten gaan verknippen. Ter vergelijking heb ik het aantal
zinnen van de zes bijbeledities geteld. Als zin kan men dan opvatten een woordengroep eindigend met een punt, maar ook een geheel dat eindigt met punt óf
puntkomma.
De Statenvertaling en Smits bleken weer tegenvoeters resp. met 69 punten
(geen enkele puntkomma) en 110 punten (plus 3 puntkomma's) . Dus eerstgenoemde heeft lange zinnen en de laatste zeer korte. Wanneer we enkel de
punt-zinnen als zin beschouwen, verknippen Oort, Brouwer en N.B.G. nog
minder dan de Statenbijbel ! Willibrord neemt een middenpositie in (getallen

resp. 87 en 95) .
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Ter oriëntatie zou men eens enkele vertalingen moeten vergelijken van de
ellenlange zin in Ef. 1, 15-23. In de Statenbijbel en Poukens vormen al deze
verzen samen één volzin; Smits en Willibrord splitsen hem in zessen. Die passage laat allerlei andere verschillen tussen de genoemde bijbeledities ook goed
uitkomen.
2. Hoewel hij hard heeft gewerkt, is hij niet geslaagd. Hij heeft hard gewerkt, maar is niet geslaagd. Deze zinnen betekenen hetzelfde, maar de tweede
is gewoner dan de eerste. De tweede bestaat nl. uit twee nevengeschikte hoofdzinnen, de eerste uit een hoofdzin (is-geslaagd), en een bijzin (Hoewel-gewerkt), die onderschikkend zijn verbonden.
De moderniteit is dus ook wel af te meten naar het aantal bijzinnen: hoe
minder onderschikking, hoe nieuwerwetser de vertaling. Ik heb dus de bijzinnen
geteld (uitgezonderd de beknopte bijzinnen en de hoofdzinnen binnen de directe rede) . Uitersten: Statenbijbel (103) en P.C. (80). De andere vertalingen
staan het dichtst bij laatstgenoemde (Smits b.v. 81) . Willibrord is zeer progressief: maar 71 bijzinnen.
Eén wens toch nog in dit verband: had men het onderschikkende voegwoord
„opdat" niet veel meer moeten wegwerken ? Ik doel nu niet op de oude vraag
of men „opdat" dan wel „zodat" moet vertalen, b.v. inzake doel of resultaat
van de parabels (Mk. 4, 12) en m.b.t. de „vervulling" van het O.T. in het
N.T. (Mt. 1, 22; 2, 15-23; 4, 14; 8, 17; 12, 17 enz.). Hoe men dat ook wil
opvatten, de bijzinnen van doel, meer nog dan die van gevolg, zijn makkelijk in
beknopte bijzinnen of in hoofdzinnen te veranderen. Dus b.v. niet: Hierdoor
heeft Hij ons begiftigd met kostbare, verheven beloften, opdat gij .... deel
zoudt hebben aan de goddelijke natuur (2 Petr. 1, 4). Maar in plaats daarvan:
Hierdoor heeft Hij ons begiftigd met kostbare, verheven beloften, om u ... .
deel te geven aan de goddelijke natuur (of: .... want Hij wilde u deel geven
aan de goddelijke natuur) .
3. Het schone u toevertrouwde pand, bewaar het door den Heiligen Geest,
die in ons woont (2 Tim. 1, 14). Maar de profane woordenkraam, ontwijk

die .... (2 Tim. 2, 16) . Deze zinsconstructies doen ons vreemd aan, maar zo
vertaalt Poukens genoemde verzen. En dat principieel: hij wil tot het uiterste
vasthouden aan de woordvolgorde van de eerste taal. Daarin gaat hij nog veel
verder dan de Statenbijbel. De andere geraadpleegde vertalingen veroorloven
zich meer vrijheden in de schikking. Soms zijn die niet nodig, hoewel daarom
nog niet per se ongewenst, maar meestal wel. Smits en Willibrord maken zich in
dezen het meeste los van de Griekse syntax. Laatstgenoemde schuift vaak ook
twee verzen door elkaar (Lk. 17, 36-37; Jak. 1, 7-8).
Ik en de Vader zijn één (Jh. 10, 30), zo vertaalt men traditioneel. Erg gelukkig kan ik er niet mee zijn: de vooropplaatsing van „ik" is in onze taal barbaristisch of onbeleefd. Yvan Daniel vertaalt dan ook: Le Père et moi, nous ne
faisons cqu'un. Knox en The New English Bible: My Father and I are one.
Willibrord blijft traditioneel.
Niemand kan twee heren dienen: hij zal de een haten en de ander liefhebben,
ofwel de een aanhangen en de ander verachten (Mt. 6, 24) . Het lijkt toch nodig, deze Semitische aanscherping van een gradueel verschil aldus weer te geven: hij moet de een de voorkeur geven of de ander. Prof. Holwerda heeft hier
m.i. terecht een lans voor gebroken. Maar inderdaad, dan kan men zich afvragen, of het niet veel vaker zou moeten (Mt. 11, 25; Mt. 22, 14; Mk. 9, 37; Jh.
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6, 27; Jh. 12, 44; Rom. 9, 13 en eventueel vele paradoxen uit de bergrede) .
Overigens vertaalt Willibrord Mt. 9, 13: Ik wil liever barmhartigheid dan
offers en niet meer: Barmhartigheid wil ik, en geen offerande.
Van de oudere vertalingen waren P.C. en vooral Smits t.a.v. de syntaxis het
meest verdietst. Vooral dank zij de vrijheid van woordschikking gaat Willibrord
minstens even ver.
Samenvatting: Op grond van de vergelijkingen meende ik indertijd de geraadpleegde edities als volgt te kunnen rangschikken (hoe linkser, hoe losser
van de „eerste taal" en hoe nieuwerwetser) .
Sm

PC

LV

Br

NBG

SV

S
•
•
S
S
Willibrord is zeker niet rechtser dan Smits, speciaal dank zij de paraf raserende en moderne woordkeus, alsook de voorkeur voor nevenschikking. Vooral
Grossouw is een waardig volgeling van Knox. We hebben er een prachtvertaling bijgekregen. Nu is het weer iets aanlokkelijker geworden, gehoor te geven
aan de pauselijke en bisschoppelijke wensen inzake het bij hellezen. Wanneer we
daarin de Geest gehoorzamen die de Eerste Auteur van de H. Schrift is en de
Ziel van de Kerk, dan zullen de volgende aansporingen en constateringen op
de komende generaties steeds meer van toepassing worden: „Blijf .... bij de
leer die gij gelovig hebt aanvaard. Bedenk wie het waren die u onderricht hebben en hoe gij van kindsbeen af vertrouwd zijt met de heilige Schriften; daaruit
kunt gij de wijsheid putten die leidt ten heil door het geloof in Christus Jesus.
Al wat in de Schrift staat is door God ingegeven en nuttig om te onderrichten,
te weerleggen, te verbeteren en op te voeden tot gerechtigheid, opdat de man
Gods volkomen zij, volkomen toegerust tot elk goed werk" (2 Tim. 3, 14-17) .

A. DEBLAERE S.J.

Tania Blixen
Een Deense Scheherazade
LITERAIRE KRONIEK

E Kikoejoe smeekten: „Spreek opnieuw. Spreek als regen". Op een avond,
bij het plukken van de maïskolven, had Tania Blixen het leuk gevonden
het swaheli dat ze kende, zonder enig betekenis- of zinsverband in rijmen aan
elkaar te rijgen. En de zwarte arbeiders luisterden verrukt naar dit spreken „als
regen".
Heeft zij er bij het vertellen van deze herinnering aan gedacht, dat zij zelf
eenmaal verhalen was gaan schrijven in haar eigen taal, het Deens, als een bezwering, een soort magische ersatz voor de regen, als die niet kwam en de plantages verdorden, de steppen verkoolden, de dieren doodgingen? Weldoende als
de regen zijn deze verhalen. Zij zoeken geen literaire sensatie, geen :taalexperimenten. Zij brachten de schrijfster zelden op de voorpagina van het literaire
nieuws. Doch werkelijk goede verhalen zijn zo zeldzaam; ze zijn de parels van
de wereldliteratuur die kostbaar blijven als al de rest vergaat. Niet ten onrechte
wordt Tania Blixen de Scandinaafse Scheherazade genoemd.
De laatste grote moderne verhalenschrijfster voor haar was Katherine Mansfield. Beider verhalen roepen de werkelijkheid achter de werkelijkheid op, de
super-realiteit. Katherine Mansfield doet dit door de buitengewoon scherpe
tekening van bepaalde details, van imponderabilia, waargenomen onder een
soort psychische overbelichting. De catastrofe bestaat immers niet in de natuur:
er ontstaan slechts nauwelijks speurbare barsten in het gladde oppervlak der

D

werkelijkheid, de geest voegt ze samen en haalt er de openbaring uit van noodlot en ondergang. Bij Tania Blixen neemt de andere werkelijkheid gelaat en
gestalte aan, ze treedt door het decor heen en speelt mee in het dagelijks toneel.
De verwantschap der structuren, waardoor literair de boven-werkelijkheid de
oppervlakte van het bestaan doordringt, geeft de Deense schrijfster haar plaats
in de grote familie van E. T. A. Hoffmann, Poe en Kafka. Toch nemen haar
verhalen binnen die familie een heel eigen plaats in: niet alleen zijn het geen
griezelverhalen, maar hun grondthema staat ook aan de tegenpool van de romantische eenzaamheid of de moderne angst. De literatuur van het geluk (dat het
lijden niet uitsluit, doch integendeel voltooit) blijkt een weinig beoefende branche en een moeilijker opgave dan de ondergangsliteratuur. Voor geluk moet men
nu eenmaal talent hebben, en het ook ontwikkelen. Geluk is misschien wel een
heldhaftige christelijke deugd. Hoffmanns ironie tegenover het mensenleven en
de ontoereikendheid van de menselijke kunst drijft hem tot vlucht in een nogal
vertwijfelde soort van religiositeit. Kafka's mens leeft onder Gods transcendentie mateloos gedrukt, vermorzeld en steriel prijsgegeven. Bij Tania Blixen is het
stramien, waarop het mensenleven door de hogere machten wordt verhaald, geen
naamloze angst die het masker afwerpt; hier is het religieuze geen bron van
terreur, maar laatste geborgenheid. De grote eenzaamheid, met haar angst, ont-
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staat uit de verwijdering, de vlucht van de mens voor zijn bestemming; zij overvalt hem wanneer hij van zijn leven een eigen verhaal wil maken en niet de
geschiedenis die God met hem vertelt. Want ieder mensenleven is opgenomen
in een orgineel verhaal van God, en het unum necessarium, de ware voltooiing
bestaat erin, dat God van de mens de gelegenheid krijgt om zijn verhaal te
vertellen.
Haar eigenlijke naam is Karen Dinesen. Zij is in 1875 geboren op het f amiliegoed Rungstedlund, in het Noorden van het eiland Seeland, als dochter van
een zeeofficier, Baron A. W. Dinesen. Zoals het een meisje van haar stand
paste, ging zij haar opvoeding voltooien te Parijs en te Rome. Zij trouwde met
Baron Bror Blixen-Finecke, een neef van Koning Christiaan van Denemarken.
In 1914 verhuisden de Blixens naar Kenya, waar zij in de Ngongbergen, in de
buurt van Nairobi, een grote koffieplantage overnamen. Het huwelijk werd een
mislukking; de baron was overigens een roemruchtig grootwildjager, maar helemaal geen planter. Van haar man gescheiden, wijdde Karen, voortaan alleen, al
haar krachten aan het instandhouden van de farm. Maar de plantage lag op
2000 m, veel te hoog voor koffie, het beginkapitaal was verspeeld, zij kon er
niet aan denken op grootscheepse wijze naar een andere beplanting over te
schakelen. In 1931, bij de instorting van de wereldprijzen op de koffiemarkt,
moest zij de farm opgeven en haar geliefd Afrika verlaten om naar Denemarken
weer te keren. De lange strijd tegen een steeds dreigende mislukking schonk
haar eigenlijk de gelukkigste jaren van haar leven. Zij voelde zich innig verbonden met de wonderbare natuur van het Afrikaanse hoogland, met de zwarte
arbeiders en hun families die op de plantage woonden. Zij ervoer, wat wellicht
het allerzwaarste is in de tragedie van een menselijke mislukking, de machteloosheid om diegenen te helpen die hun vertrouwen in haar hadden gesteld.
Tot het laatste ogenblik hoopten de Kikoejoe, dat zij zou blijven en meteen de
magische formule vinden om de farm te redden.
Zij had een klein dispensarium en behandelde er de zieken; haar kennis was
echter beperkt, vaak kon zij niet helpen. Niet zonder humor merkt ze op, dat
juist haar mislukkingen haar groot gezag schonken bij de inlanders. Het resultaat van haar behandeling was niet altijd te voorzien, en dit onvoorzienbare
wees op Gods zegen; indien ze altijd was geslaagd, zouden de zwarten daar
gewoon een technische superioriteit méér van de blanken in hebben gezien en
dit laat hen eigenlijk ijzig koud. Overigens weet ook de schrijfster onze technische superioriteit op haar juiste waarde te schatten: „Wij houden van onze
machines, en wij kunnen ons niet voorstellen hoe de mensen in het verleden
zonder ze hebben geleefd. Maar het athanasiaanse credo, of de structuur van een
Mis, zouden wij niet kunnen voortbrengen, en ook niet de opbouw van een tragedie in vijf akten of zelfs van een sonnet. Hadden wij die dingen niet reeds
klaar gevonden, wij hadden het zonder ze moeten stellen". Dergelijke beschouwingen, met hun vrouwelijke intuïtieve reactie, lijken ons vaak meer afdoende
dan menige diep theologische redenering. Toen zij op de plantage eens het
bezoek kreeg van de zelfingenomen Zweedse professor Langrin en deze haar
„een interessante persoonlijke ervaring" meedeelde: „Op Mount Elgon is het
mij mogelijk geweest een ogenblik lang aan het bestaan van God te geloven.
Wat zegt ge daarvan ?", merkte zij daarbij op: „Ik zei dat het interessant was,
en dacht bij mezelf: mij zou een andere vraag interesseren: of het God op Mount
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Elgon wel mogelijk was, een ogenblik lang aan het bestaan van Professor Langrin te geloven ?"
In alle werken van de schrijfster vindt men dergelijke getuigenissen van een
zeer persoonlijke, ontwikkelde religieuze zin, maar bijna steeds ook op zulk een
hoogst onverwachte, originele wijze uitgedrukt. Haar onconfessioneel christendom in Kenya leerde zij de vernietigende omvang van de ruzies tussen christenen kennen en haar originele omgang met de Heer ,,je kan Hem gerust
dingen zeggen, waarvoor de mensen je zouden stenigen" moeten traditionele
katholieken regelmatig verbijsteren. Sinds Joergensens bekering wordt in het
nieuw-heidense Denemarken iedere uitgesproken christelijke houding met het
etiket „heroïsch-esthetische levensbeschouwing" vereerd en daardoor met de
nodige sympathieke bewondering onschadelijk gemaakt. Ons eigen katholiek
repertorium waarschuwt: „wanneer zij begint te filosoferen over het leven en
God, wordt het gevaarlijk voor wie haar belevingen te ernstig zou nemen".
Doch Tania Blixen filosofeert niet, zij ,,fabuleert". Wat zij vertelt, kan niet
voor orthodox gelden, maar het reikt met intuïtieve beelden vaak dieper dan de
voorstelling van menig in-eigen-ogen heel orthodoxe katholiek. In Afrika is zij
stil geworden voor de ontzaglijkheid van het land, de kleinheid en verlorenheid
van de mens, maar zij leerde er ook Gods zorgende goedheid als allerlaatste
levensrealiteit ervaren. „In ogenblikken van hoogste spanning ontmoette ik
soms de blikken van mijn zwarte begeleiders, en voelde hoe ver wij van elkaar
verwijderd waren en hoe verbaasd ze opkeken naar mijn voorgevoel van dreigend gevaar. Ik kwam tot de gedachte, dat zij misschien het leven als hun eigenste element beschouwen, zoals wij dat nooit zullen kunnen". Dat drukt ze dan
zeer ketters uit: voor hen „zijn God en duivel één, de eeuwige macht, geen twee
ongeschapenen, doch één ongeschapene". Een vervaarlijke formulering, doch,
van haar paradox ontdaan, komt ze neer op de simpele waarheid: er is maar één
ongeschapen Almacht, en die is goed. Vele christenen, trouw hun credo opzeggend, bewaren toch in hun hart een dualistische visie van een laatste goed en
een laatste boos principe die tegen elkaar opwegen: God en Satan, alsof de
duivel geen schepsel was, ondanks al zijn onwil door de goede God tenslotte
toch in zijn dienst gebruikt men denke b.v. aan de rol van Satan in het boek
Job, of aan die telkens weerkerende voorstelling bij de kerkvaders: wanneer hij
zijn klauwen op Jesus sloeg en meende in Hem Gods werk te verhinderen, juist
dan werd hij door God gebruikt om de Verlossing in haar heerlijkheid te voltrekken.
De verhalen van Tania Blixen 1 ) spelen zich bij voorkeur anderhalve of twee
eeuwen geleden af, in de burgerlijke aristocratie van de 19e of in het spirituele
en hartstochtelijke adellijke gezelschap van de 18e eeuw: een verfijnde wereld,
die fantasie bezat en tijd om zich voor het geheim van de mens te interesseren.
Haar fascinerende gestalten worden door hun geschiedenis zo onwaarschijnlijk
1 ) Karen Blixen-Finecke schreef onder de namen Isak Dinesen of Tania Blixen;
haar werken schreef of vertaalde ze soms zelf in het Engels. De voornaamste zijn:

Den Afrikanske Farm (1937) , Seven Gothic Tales (1934) , V interevent yr (1952) ,
Farah (1950) , Daguerreotypier (1951) . Een keuze van haar mooiste verhalen, in het

Duits vertaald door W. von der Mülbe, W. E. St^skind, R. von Scholtz en Martin
Lang, is bij de Deutsche Verlags-Anstalt te Stuttgart verschenen in de bundels Wir
derhall (229 pp., D.M. 16,80) en Die Trámer (343 pp., D.M. 14,80).
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als het leven; vandaar dat ze in verhalen optreden, niet in romans, waarvan de
gestalten steeds „waarschijnlijk" moeten blijven en dus minder reëel. De mensen
menen dat zij zelf hun leven verhalen; maar wie tot het echte leven doordringt,
stemt ermee in, verhaald te worden in aanvaarding van een nog gesluierde doch
steeds verrijkende bestemming. Haar verhalen zijn nu juist geen kinderlectuur
en bepaalde situaties, hoewel steeds in een bevallige, discrete stijl voorgesteld,
zijn voor de gangbare moraal niet zo heel prijzenswaardig, maar onder alle ligt
een veelvergeten fundament van de zedelijkheid: belieg jezelf en de anderen
niet, aanvaard je leven en leef het, in plaats van het te vluchten in een „rol".
Tania Blixen heeft twee soorten lievelingen: degenen die echt leven en degenen die echt dromen. Echt leven wil helemaal niet zeggen zich uitleven. Maar
wie echt leeft, weigert het geluk en de smart niet, hij neemt ze op en groeit
erin, terwijl de schijnmens zijn ziel ervoor sluit om veilig in zijn zelf-gedicht
levensverhaal te blijven. De jonge dichter te Antwerpen, in De jonge man met
de anjer, voelt wat hem bedreigt: „Geen wonder dat God niet meer van hem
hield, want hij had moedwillig de dingen van de Heer de maan, de zee, de
vriendschap, de strijd verwisseld voor de woorden waarmee men ze beschrijft". Daar hij dichter is, zal voor hem de ,echtheid van het leven erin bestaan, niet een poëtische droom voor te liegen, maar te dromen en de wereld te
transformeren in haar diepere realiteit. Want naast de echt levenden zijn de
echte dromers niet minder noodzakelijk. Er zijn immers valse dromers: Kameraad Mathiesen en zijn vriend graaf Augustus knutselen, in De Dichter, elk op
zijn wijze een schijndroompje in elkaar naar de maat van hun burgerlijk sociale
geldingsdrang, maar hun leven is ijle leegte, puin en stof. Het echte Droomkind
Jens sterft aan zijn dromen: maar de kleine jongen, één van de aangrijpendste
figuren van de schrijfster, voorloper van le petit Prince, vervulde er zijn leven
en bestemming mee, en de gedegen Kopenhaagse redersfamilie, waarin hij
terecht kwam, begon eerst door hem te leven. Er zijn dromers, die door hun
droom worden aangetrokken als door een magneet: hij ligt v' or hen, en ze
achtervolgen hem door het leven, zo de aanbidders van Pellegrina Leoni. Er
zijn dromers die worden voortgestuwd door iets dat achter hen ligt, zo de
beroemde zangeres Pellegrina Leoni zelf: zij is gestorven toen zij haar stem
verloor in de Scala-brand te Milaan. Nu is zij altijd voortvluchtig voor de herkenning, en waar zij zelf in een Echo meent te herleven, wordt zij met bloedige
wonden verder gedreven.
Pellegrina Leoni behoort tot de geliefkoosde gestalten van de schrijfster. Een
andere is de wereldwijze Kardinaal Salviati, en misschien benaderen zijn inzichten wel het dichtst die van Tania Blixen zelf. Zijn verhalen en religiositeit kan
men bezwaarlijk stichtelijk noemen; hij is in alles de tegenpool van Lincoln's
fariseïsche vader uit De Dromers, die een streng Bijbellezer was en eigenlijk
God min of meer geannexeerd had: „Misschien wist hij eigenlijk niet goed meer
te onderscheiden tussen zijn vreze Gods en zijn zelfrespect. Hij hield het voor
zijn plicht, van deze wereld vol verwarring een ordelijke schepping te maken en
ervoor te zorgen dat alle dingen hun nut hadden waaronder hij in geval van
twijfel zijn eigen nut verstond". Kardinaal Salviati echter, hoewel geboren uit
een niet bepaald voorbeeldige prinselijke familie van zonderlingen, en nog voor
zijn geboorte tot kardinaal bestemd, heeft in die bestemming een roeping gevonden. Het slot van De eerste vertelling van Kardinaal Salviati geeft, meer dan
enig ander verhaal, een inzicht in Tania Blixen's opvattingen betreffende Gods
59
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dienst en de zin van het leven; hier verraadt zij ook, getransponeerd in een
fictieve gestalte, het thema en het motief, die haar literaire schepping inspireren.
De Kardinaal wendt het gesprek zo, dat hetgeen hij van de priester zegt in een
bepaalde zin ook voor de kunstenaar geldt. Is dit niet zonder meer duidelijk,
wanneer hij het over de positieve inzet van zijn roeping heeft, het spreekt zeer
klaar uit zijn woorden over de taak van de priester (en de kunstenaar) tegenover de mensen.
De beschrijving van zijn roeping is bij een niet-katholiek auteur wel merkwaardig: „Wat is dat voor een man, die in zijn aardse leven met de rug naar
God wordt geplaatst en zijn gezicht naar de mensen keert omdat hij Gods spreekbuis is ? Wat is dat voor iemand zonder eigen bestaan, daar ieder mensenleven
het zijne is, en die geen vrienden, geen tehuis, geen vrouw heeft, omdat zijn
haard allen toebehoort en hijzelf vriend en liefhebber van alle mensen is ?
Beklaag hem niet, die man". God stelt hem schadeloos en laat hem, een beetje
als het kind in het vaderhuis, in zijn almacht delen. „De dienaar werd tot zijn
dienst noch verlokt noch gedwongen. Voor Hij hem aanstelde, heeft de Heer
open en eerlijk met hem gesproken. „Zoals je weet, zei Hij, ben ik almachtig.
Je ziet de wereld die ik geschapen heb. Zeg mij eens je mening erover. Geloof
je, dat ik een vredige wereld heb willen scheppen ?"
„Neen, Heer' .
Of
dat het in mijn bedoeling lag, een nette ordentelijke wereld te scheppen ?"
„Helemaal niet". „Of een wereld, waarin het goed leven is ?'' „Om Gods
wil, neen !" „Of geloof en meen je, dat ik besloot een wereld te scheppen,
die in zich voltooid is, waarin alles zijn zin heeft en niets vergeten is ?"
dat geloof ik". „Dan, zei de Heer, dan, mijn dienaar en spreekbuis, doe uw
eed !" ".
Maar de beschrijving van zijn taak tegenover de mensen, op eigenaardige
wijze vermengd met zijn visie op kunst en letterkunde, getuigt weer van een
originaliteit in de voorstelling van het religieuze, die de oppervlakkige lezer kan
ergeren, en van een niet te miskennen diepte ook wij zeggen immers, dat wij
in een heilsgeschiedenis zijn opgenomen. Alle mensen, die tot de priester om
raad komen, wensen eigenlijk een antwoord op de vraag: „Wie ben ik?" En hij
schenkt hun troost en vrede, omdat hij als het ware naar het verhaal van God
kan luisteren. „Sinds de taal bestaat, worden geschiedenissen verteld; zonder
geschiedenissen ware het mensenras ondergegaan, zoals het zou vergaan zijn
zonder water. U zult de karakters van het echte verhaal altijd voor u zien, als
het ware stralend en op een hoger plan. Terzelfder tijd zullen ze niet helemaal
menselijk meer lijken, misschien krijgt men een beetje schrik van hen".
Daartegenover ziet de Kardinaal een nieuwe kunst opkomen „die, omwille van
de individuele karakters in de geschiedenis, en om toch dicht bij hen te 'blijven
en geen schrik van hen te krijgen, bereid zal zijn, de geschiedenis zelf te off eren. -- En terwijl zo de sympathie groeit, verliest de geschiedenis alle vaste
grond en gewicht. Die literatuur van de individuen, als wij ze zo willen noemen, is een hoge kunst. Maar zij is een menselijk produkt. De goddelijke kunst
is het vertellen van geschiedenissen. In het begin was het verhaal. Helemaal op
het eind zal het ons vergund zijn, erop terug te komen, kritisch erop terug te
komen en dat noemt men de dag des oordeels".
De held verwerft onsterfelijkheid door zijn geschiedenis. Bij zijn voorbeelden
citeert de Kardinaal het liefdepaar van Verona, ook de oude Lear (zonder hem
te noemen) : „De geschiedenis blijft niet stilstaan bij de uitdrukking of de hou-
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ding der personen, zij gaat verder. Zij laat de enige trouwe vazal van de oude,
waanzinnig geworden held huiverend uitroepen: „Is dát het beloofde eind ?"
en ze gaat verder, en na enige tijd laat ze ons rustig weten: „Dit is het beloofde
einde".
„Mijn God, zei de dame, wat u goddelijke kunst noemt, schijnt mij eerder
een hard, wreed spel te zijn".
„Hard en wreed kan het schijnen, zei de Kardinaal, en toch zullen wij, die
ons verheven ambt uitoefenen van behoeders en bewakers van het geschiedenisvertellen, u zeggen: waarlijk, voor de personen in het verhaal is ernergens
anders in de wereld verlossing. Wanneer welmenende, meevoelende lezers die
gestalten uit de geschiedenis willen wijsmaken, dat zij met hun zorgen en nood
voor een andere dan die ene instantie kunnen komen, dan zouden ze hen wreed
bedriegen en bespotten. Want op de hele wereld is enkel de Geest van het verhaal bevoegd, om de hartekreet van de gestalten te beantwoorden . . . . : wie
ben ik?" ".
Ons heil wordt voltooid in een geschiedenis. Wij mensen worden door elkaar
gered. In het Derde verhaal van de Kardinaal komt de arme Pater Jacopone, zo
onbruikbaar als mystieken wel eens zijn, er met al zijn onverstand achter, dat de
eigenlijke doodzonde van de fiere, deugdzame, ongenaakbare Lady Gordon de
eenzaamheid is. De schatrijke Lady Gordon reist immers de wereld af, om haar
wantrouwen tegen de Schepper en zijn schepping te voeden en te verstevigen.
Maar wij kunnen er hier niet aan denken, de bonte verhalen van de schrijfster
samen te vatten of op te sommen. Haar werk vraagt echter opnieuw de aandacht
voor een in het huidige kunstdebat nogal verwaarloosd element. Men kent de
twistvraag: verhoogt de adel of de rijkdom van het onderwerp de kunstwaarde
van een werk, zoals het classicisme, de romantiek in haar on-ironische momenten, en eigenlijk nog de symboliek het menen, of is de waarde van het onderwerp onverschillig voor de kunstwaarde ? De modernen hebben ongetwijfeld het
debat gewonnen: het Geslachte rund van Rembrandt of de Schoenen van Van
Gogh antwoorden op de vraag even afdoende als het blad jen o p het water van
Gezelle of Platero y Yo van Jiménez. De verhevenheid van inhoud voert de
knoeier slechts naar dieper afgronden. Maar één ding wordt daarbij soms vergeten: de geest van de kunstenaar. Zijn formaat en inhoudsrijkdom legt iets van
zijn grootheid in het onbeduidende onderwerp. Kunst is teken, getuigenis. Natuurnoodzakelijk getuigenis van iemand. Moderne schrijvers die aan leegte van
persoonlijkheid lijden, begrijpen dit zo goed, dat ze erop uit trekken om zich
met levenservaringen te verrijken. We mogen gerust zijn: bezit hun geest niet
reeds vooraf formaat en levensrijkdom, dan zullen ervaringen weinig baten en
staan zij achteraf gelijk Faust, so arm als wie zuvor. Grote schrijvers eerbiedigen
voorwaar de taal en bespelen ze als een soepel instrument; bij gebrek aan beter
maken kleinere er inhoud en doel van, en verwachten alle heil van het experiment. Tania Blixen bezit echter die zeldzaam wordende menselijke rijkdom en
dat geestelijk formaat.

Brief uit Venezuela

1 DR. L. JANSSEN S.J.

ANNEER Venezuela in het wereldnieuws komt, dan is het meestal omdat
W
er weer een revolutie of poging tot revolutie heeft plaats gehad. De
recente politieke geschiedenis van dit land bestaat dan ook voor een groot deel
uit het komen en gaan van dictators, onderbroken door korte perioden van democratie. Na de dood van Juan Vicente Gomez in 1935 kwam er een einde aan
een dictatuur die 27 jaar geduurd had. Hij werd opgevolgd door een andere
militair, Generaal Lopez Contreras, die, weliswaar zonder verkiezingen, een zeer
gematigd bewind voerde. Zijn opvolger Generaal Medina nam weer zijn toevlucht tot geweld en werd zelf met geweld verdreven in 1945, wéér door een
militaire „golpe", zoals de staatsgrepen hier genoemd worden.
De militairen gaven nu de kans aan een burger, de bekende schrijver en leider
van de socialistische partij „Acción Democrática", Romulo Betancourt. De periode van democratie, die hiermee begon, duurde echter niet lang: na drie jaar
maakte een nieuwe militaire golpe een eind aan dit weinig succesvolle bewind.
Hiermee begon de dictatuur van Pérez Jiménez, die tien jaar duurde en die mettertijd steeds gewelddadiger werd. De revolutie van 23 januari 1958 was in
zoverre een novum voor Venezuela, dat het nu eens niet een uitsluitend militaire
golpe was, maar een opstand van het volk, gesteund door algemene stakingen.
Na een kort bewind van een junta van industriëlen, die overigens metterdaad
bewezen, dat het leiden van een staat heel wat moeilijker is dan het leiden van
een onderneming, werd Romulo Betancourt met grote meerderheid tot President
gekozen. De nieuwe President, wiens constitutionele positie het best te vergelijken is met die van de President van de Verenigde Staten, vormde een coalitie.regering, die alle partijen omvatte behalve de Communisten. Later heeft Betancourt zich losgemaakt van de uiterst linkse partij, de U.R.O., zodat de coalitie
nu van links naar rechts bestaat uit de M.I.R. (Links Revolutionaire Beweging),
de A.D. (Actio Democratica) en de COPEI, de katholieke partij, die ongeveer
15 % van de zetels in het parlement bezet.
De jonge democratie heeft het niet gemakkelijk; niet alleen zijn de economische moeilijkheden overweldigend groot, maar ook het gebrek aan democratische ervaring en een felle partijgeest maken het voortbestaan van de democratie
tot een labiele zaak. De economische moeilijkheden kan men, geloof ik, het best
kwalificeren als een groeicrisis. De geforceerde groei van het recente verleden
kan niet gehandhaafd worden, en zoals de economist Keynes ons geleerd heeft,
is in de economie niet alleen stilstand hetzelfde als achteruitgang, maar heeft
zelfs het vertragen van het groeitempo zulk een ongunstige werking, dat het
vertragingsproces zichzelf versterkt.
In de jaren 1948-1958 heeft Venezuela een periode van ongekende bloei
doorgemaakt. Het land was na de Verenigde Staten de grootste olieproducent
ter wereld. De regering kreeg uit deze olieopbrengsten jaarlijks een bedrag in
de orde van grootte van 500 miljoen U.S. dollars in de schoot geworpen. Betalingsbalansmoeilijkheden, het knelpunt in de groei van de meeste onderontwikkelde landen, waren voor Venezuela onbekend. Bovendien betekende dit enorme

BRIEF UIT VENEZUELA 989

bedrag zulk een injectie van koopkracht, dat de grote winsten, die gemaakt konden worden, de industriële ontwikkeling van het land ten zeerste bevorderden.
Evenwel, het groeitempo van de olie-industrie nam langzaam maar zeker af van
12 -% per jaar in het begin van de jaren 50 tot minder dan 4% op het eind van
deze decade. Bovendien werd met de koortsachtige groei in de andere sectoren
(uitgezonderd de landbouw) het aandeel van de olie in het nationaal inkomen,
en dus ook van de buitenlandse deviezen, geleidelijk aan kleiner. Tenslotte waren de verspillingen van het corrupte regime van de dictator Pérez Jiménez zo
groot en hadden de schijnwinsten van de grondspeculatie zulk een luxueuze
levensstandaard gecreëerd voor dat deel van de bevolking, dat uit de olieruif
kon meeëten, dat het democratisch regime met grote betalingsbalansmoeilijkheden te worstelen kreeg. Een politiek van versobering was dus noodzakelijk.
Maar dit was gauwer gezegd dan gedaan. Iemand heeft eens gezegd, dat de
Venezolanen zijn als pubers met te veel zakgeld. Men kan ze ook noemen nouveaux riches, plotseling rijk geworden, zonder de geestelijke zelftucht om deze
rijkdom ook goed te gebruiken. Het bleek politiek onmogelijk om de belachelijk
lage belastingen te verhogen. De inefficiëntie van de bureaucratie nam eerder
toe dan af en het aantal ambtenaren groeide schrikbarend. De ondernemers,
gewend aan winstmarges waar men in Europa zelfs niet van droomt, werden
ontmoedigd. De speculatie in grond en gebouwen stortte in elkaar en een ware
uittocht van buitenlandse en misschien nog meer Venezolaanse kapitalen was het
gevolg. De economische moeilijkheden voor de democratische regering zijn dus
wel overweldigend. Daarnaast, zeiden we, worstelt men ook met een gebrek aan
democratische ervaring. Democratie, zo meende men, was vrijheid, terwijl vrijheid identiek geacht werd met ongebondenheid. Anders gezegd: iedereen wenste
te profiteren van de democratische rechten, zonder te prakkezeren over de democratische plichten. Dit verschijnsel deed zich voor zowel op het individuele vlak,
waar men zich ongestraft zeer veel permitteren kon, als men over een goede
advocaat beschikte, alsook op het politieke vlak waar de partijen zich aan vriendjes- en partij-politiek te buiten gingen.
Naast de verkeerd opgevatte democratische vrijheid leeft echter ook de oude
ondemocratische traditie voort, die vindt dat de natuurlijke leiders het: recht hebben om in te grijpen, vooral als het slecht gaat. Deze opvatting leidt tot het verschijnsel van de „golpes", de staatsgrepen, die op de argeloze buitenstaanders
wel eens de indruk maken een nationale sport te zijn. Betancourt heeft al minstens drie golpes onderdrukt, de vele kleintjes niet meegerekend. Het merkwaardige hierbij is, dat de schuldigen eigenlijknauwelijks gestraft worden. Het
voornaamste gevolg van deze onrust is echter dat het vertrouwen van de ondernemers nog meer ondermijnd wordt.
In verband met het voorafgaande is het interessant op te merken, dat in ZuidAmerika het woord revolutie een heel andere gevoelswaarde heeft dan bij ons.
Iedereen is hier „revolucionario", al kan dit zowel betekenen dat men aanhanger
is van de vorige revolutie alsook van de volgende.
Tot nu toe werd er nog niet gesproken over het sociale probleem van Venezuela, hoewel dat misschien het ernstigste is en de minste kans heeft om op
korte termijn opgelost te worden. Men kan het kortweg aanduiden als de ongelijke inkomensverdeling. In het Maandblad SIC, dat zich zeer verdienstelijk
maakt door het geweten van de welgestelde klasse op te porren, vonden wij de
volgende interessante gegevens: Het salaris in Bolivares per dag bedraagt:
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Een Bolivar is officieel ongeveer gelijk aan de Nederlandse gulden, maar de
koopkracht in het land zelf is ongeveer de helft van de gulden. Als men zich
verder realiseert dat ongeveer 40 % van de inkomenstrekkers behoort tot de
kleine boertjes, en men telt daarbij op de 10% van de beroepsbevolking die
werkloos is en veelal in mensonwaardige hutten aan de rand van de grote steden verkommert, dan ziet men enigszins de omvang van het probleem waarvoor
men zich gesteld ziet. De ongelijkheid van de inkomensverdeling is zeker voor
een deel te verklaren door de ongelijkheid van de eigendom; zo is b.v. 82 % van
het land in het bezit van slechts 21/2 % landeigenaren, maar nog veel meer door
ongelijkheid in kansen, daar ongeveer 40% van de volwassenen lezen noch
schrijven kan. De produktiviteit in de landbouw, die dikwijls nog op dezelfde
wijze bedreven wordt als 300 jaar geleden, is zo laag, dat eigen grondbezit
alléén de toestand niet veel verbeteren zou. Het moet gezegd zijn dat de Democratische regering het probleem van het onderwijs met grote voortvarendheid
heeft aangepakt. Het aantal kinderen op de eerste klas van de lagere school dat
in 1957-1958 slechts 262.000 bedroeg steeg in 1959-1960 tot 435.000, terwijl
in datzelfde jaar 60.000 jongens en meisjes op de eerste klas van de middelbare
school zat. Hiermee is echter pas de eerste stap gezet op de weg naar verbetering. Het aantal kinderen dat op de eerste klas van de lagere school zit, zegt
niet zoveel als men bedenkt, dat in het verleden de helft van deze kinderen aan
de tweede klas nooit toekwamen. Een ernstige fout in de onderwijspolitiek is
ongetwijfeld het systematisch weigeren van hulp aan het bijzonder onderwijs,
omdat het onderwijs door religieuzen, dat nu noodgedwongen beperkt blijft tot
de welgestelden, zeer veel zou kunnen bijdragen tot de verheffing van het volk.
Zit er dus vaart in de verbetering van het onderwijs, ditzelfde kan niet gezegd
worden van de landhervorming. Op papier is het allemaal heel mooi, maar in
de praktijk komt er bitter weinig van terecht. Hier speelt de partijpolitiek weer
een grote rol; vele instanties, die min of meer aan de verschillende partijen verwant zijn, werken hier onafhankelijk naast elkaar. Men werpt zich op grote
projecten, waar met enorme kosten voor weinigen perfecte condities geschapen
worden, terwijl de grote massa blijft verkommeren. Het zou veel beter zijn om
een groots opgezette actie tot verbetering van de produktiviteit te ondernemen,
ook al zijn daarmee minder spectaculaire resultaten te bereiken.
De economische malaise kwam tot een crisis innovember van het vorig jaar.
Bij de voortdurende kapitaalvlucht zag de regering zich gedwongen om een
deviezenbeperking in te voeren. Tegelijk werden er maatregelen genomen om
aan de voortdurende ordeverstoringen een einde te maken door het opheffen
van de „Garantias democraticas'', wij zouden zeggen door het afkondigen van
de staat van beleg. Begroet als een redder in de nood verscheen toen een jonge
bankier, Carrillo Batalla, op het toneel, die als Minister van Financiën een „plan
de recuperacion'', een herstelplan, in recordtijd door de wetgevende vergadering
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joeg. Het was een uitstekend plan, dat voorzag in uitbreiding van de kredietfaciliteiten, in een programma van publieke werken om de zwaar getroffen
bouwnijverheid weer op gang te brengen en in besnoeiing van de al te welig
tierende bureaucratie. Het hield echter te weinig rekening met het tempo van
het land, en toen er na ruim drie maanden nog niets gebeurd was, verdween
Batalla onopvallend tussen de coulissen.
Thans, midden mei, is de verwarring en onzekerheid groter dan ooit. Maar er
zijn enige tekenen die wijzen op een komend herstel. Het programma van publieke werken begint langzamerhand op gang te komen, de regering blijkt bereid
om de openbare orde rigoureus te handhaven, er werden buitenlandse leningen
verkregen van enige honderdmiljoenen dollars, en bovendien wil de zegering
kennelijk haar uitgaven in overeenstemming brengen met haar inkomsten. Hiertoe werd voorgesteld om de salarissen van het overheidspersoneel met 10% te
verlagen en de belastingen te verhogen. Het gekrijs van protest dat er opging
toen deze maatregelen bekend werden gemaakt is begrijpelijk voorzover het de
salarissen betreft, maar voor de belastingen doet het ons een beetje belachelijk
aan, als men weet dat het hier ging over een verhoging van de inkomstenbelasting van 1 % tot 4% en van de belasting op benzine van 1 cent tot 4 cent per
liter ! De Hertog van Alva zou met Venezuela nog meer moeite gehad hebben
dan met de Nederlanders!

HISTORISCHE KRONIEK

Geschiedschrijving
in Europese geest
M. DIERICKX S.J.

de versnipperde Europese staten eenheid zoeken in de Europaraad, EuroN Umarkt
en Euratom, en wij, indien niet alle tekenen bedriegen, stilaan maar
zeker evolueren naar een soort Verenigde Staten van Europa, komt het er meer
dan ooit op aan in de geesten en de mentaliteit van de opkomende generaties de
grondslagen te leggen van waardering voor andere volkeren en van intereuropese verstandhouding. Zolang men de schoolgaande jeugd blijft vergiftigen met
hatelijke en onjuiste voorstellingen van de vroegere betrekkingen met de nabuurvolkeren, kunnen onmogelijk de nodige achting en de wil tot toenadering ontkiemen, welke voor een Europese samenwerking noodzakelijk zijn. Dit is dan
ook de reden waarom sinds een tiental jaren tal van European-minded historici
zich met het probleem van het geschiedenisonderricht hebben bezig gehouden.
Om van minder belangrijke activiteiten nu te zwijgen, lijken ons twee instanties bijz
onder vruchtbaar te hebben gewerkt: de zes conferenties van historici
door de Europaraad van Straatsburg van 1953 tot 1958 samengeroepen, en het
Internationales Schulbuchinstitut van Braunschweig.
.

Europa-conferenties van Historici
Van 1953 tot en met 1958 heeft de Raad van Europa van Straatsburg jaarlijks
een conferentie belegd van historici uit de leden-staten: zij werden achtereenvolgens gehouden te Calw in Duitsland l), Oslo, Rome, Royaumont, Scheveningen
en Istanboel-Ankara. Gemiddeld namen een dertigtal historici uit de vijftien
ledenstaten aan elk der conferenties deel; daar de deelnemers soms veranderden,
hebben ten slotte een kleine honderd Europese geschiedkundigen een of meer
van deze conferenties bijgewoond. Het vooropgezette doel was: „de geestverwantschap en de lotsverbondenheid van de volken van Europa door de eeuwen
heen, te doen uitkomen en de opvoeders hiervan bewust te maken" . Dit leek des
te meer nodig daar in bijna alle landen en zeker in alle grote staten van Europa,
de geschiedenis werd gedoceerd vanuit een nationale gezichtshoek en de andere
landen er slechts bij betrokken werden als „de vijand", „de bondgenoot", of als
een noodzakelijk element om de eigen vaderlandse geschiedenis beter te begrijpen. Entoch neemt iedereen aan dat Europa een culturele eenheid is geweest
met gelijksoortige politieke en economische structuren, en dat de bijdrage van
Europa tot de algemene menselijke beschaving zeer groot is geweest.
Om praktisch te zijn besloten deze conferenties de geschiedenishandboeken
van de ledenstaten te onderzoeken en met elkaar te vergelijken. Gedurende zes
jaar hebben vertegenwoordigers van een honderdtal onderwijsinstellingen uit
1 ) Schrijver dezes heeft, als een der twee door de Belgische regering afgevaardigde
Belgische deelnemers, daarover in dit tijdschrift verslag uitgebracht. Zie Europese
geest en geschiedenisonderwijs in Streven, VII1 , 1953-1954, p. 64-69.
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geheel Europa ongeveer 900 van de meer dan 2000 gebruikte handboeken onderzocht. De rapporten werden volgens een vaste vragenlijst opgemaakt en de
gegevens door werkgroepen tot een overzichtelijk geheel geordend. Niets is
meer instructief dan het eindverslag en de daarbij horende algemene beschouwingen te lezen die zo juist in druk verschenen, en tegelijkertijd in het Nederlands, Duits, Engels, Frans, Grieks, Italiaans, Spaans en Turks worden uitgegeven 2
Wat te verstaan onder de naam „Europa" ? Indien het keizerrijk van Byzantium tot Europa behoort, schieten de meeste geschiedenisboeken schromelijk
tekort: welnu in de middeleeuwen was Byzantium „Europeser" dan Pruisen, zo
noteert Mr. Dance. De Turken duiken in de geschiedenisboeken alleen op als
soldaten, als vijanden van het christelijk Westen, maar sinds de Turken, die
ongetwijfeld Aziaten zijn, in de 15 e eeuw de Balkan veroverden, hebben zij een
belangrijke bijdrage geleverd tot de cultuur en de handel van West-Europa. De
Scandinavische landen worden al evenzeer verwaarloosd: Denemarken en Noorwegen worden vermeld als uitgangspunt van de rooftochten der Vikings, en
Zweden wanneer Gustaaf Adolf en Karel XII dit land kortstondig tot een grootmacht maken; en toch hebben de drie Scandinavische landen, zoals Byzantium
en de Turken, het hunne ertoe bijgedragen om van Europa te maken wat het is.
Bij het opsporen van vooroordelen constateren de rapporten slechts zelden
een verdraaiing der feiten in het belang van een nationaal, politiek, sociaal of
godsdienstig ideaal. Bijna altijd waren de vooroordelen van het onbewuste type,
d.w.z. dat de schrijvers er niet in geslaagd waren „zich los te maken van denkwijzen en denkgewoonten van een heel leven" . Zo b.v. terwijl in Westeuropese
handboeken Metternich en Bismarck gewoonlijk slechts gezien worden als staatslieden die hun eigen staten trachtten uit te breiden en daarom een gevaar voor
de rest van Europa betekenden, rijzen deze twee figuren in de Duitse handboeken op als grote staatslieden, van wie de eerste de grondslagen legde van een
Oostenrijks keizerrijk, de andere van een Duitse natie, beide onmisbare elementen in de Europese samenleving.
De meest voorkomende vorm van vooroordeel is de nationale trots. Al is
vaderlandsliefde een mooie deugd en al moet de cursus in de geschiedenis de
burgerzin en de gehechtheid aan het eigen volk aanwakkeren, toch is het fundamenteel verkeerd alleen de nadruk te leggen op hetgeen het eigen volk heeft gepresteerd, en van de andere volkeren bij voorkeur de minder prettige zij den te
laten zien. En wat te zeggen van het feit dat Italië en Spanje de ontdekking van
Amerika door Colombus opeisen, dat Duitsland en Polen twisten over de nationaliteit van Copernicus, dat Engeland en de U.S.A. elk aanspraak maken op de
eer de stoomlocomotief te hebben uitgevonden!
Wat de kolonisatie aangaat, laten de schoolboeken van de koloniserende mogendheden graag de weldaden uitkomen die de gekoloniseerde volkeren daarvan
ondervonden, terwijl de handboeken uit niet-koloniserende landen geneigd zijn in
de kolonisatie slechts een uitbuiting van de kleurlingen door de blanken te zien.
Maar beide groepen handboeken wijden over het algemeen te veel de aandacht
aan de politieke, en te weinig aan de economische, sociale, culturele en godsdienstige aspecten.
)

2 ) E. Bruley en E. H. Dance, Een Geschiedenis van Europa?, met Woord Vooraf
door Dr. Th. J. G. Locher, A. W. Sijthoff, Leiden, 91 pp., f 6.r.
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Op het gebied van de godsdiensten komen wellicht de meeste tekorten voor.
Het is toch onontbeerlijk dat men de leer van andere religieuze gemeenschappen
uiteenzet, daar de godsdienst een der voornaamste aangelegenheden van de mens
is. En niet alleen zouden de handboeken duidelijk het katholicisme, het protestantisme en de leer der Schismatieke Kerk moeten uiteenzetten, maar ook de
grote wereldgodsdiensten als de islam, het boeddhisme, het hindoeïsme en het
confucianisme. Wanneer men in het geschiedenisonderwijs het verschil tussen
de godsdiensten van Europa d.w.z. de christelijke, en die van de niet-christelijke
volkeren niet doet uitkomen, verzuimt men de aandacht der leerlingen te vestigen op een van de meest kenmerkende eigenschappen van Europa.
In dezelfde lijn constateren de rapporten dat ons geschiedenisonderwijs wel
de vorming van goede staatsburgers van Frankrijk, Duitsland, Engeland of Turkij e bevordert, maar er nooit op gericht is goede burgers van Europa te maken.
En nochtans, reeds in de middeleeuwen treft men vele blijken van geestelijke
eenheid aan, zoals de klassieke traditie in het oosten en het westen, de gelijkheid
van schrift in de verschillende beschavingsgebieden, het gebruik van Latijn in
het universitair onderwijs en de literatuur, de theologie en de geneeskunde, het
kanoniek en Romeins recht, het ridderwezen en de universiteiten. Ook de ontwikkeling van de steden en van het stadsbestuur, en de methode van handeldrij ven vertonen in heel Europa gemeenschappelijke trekken. De kunsten überhaupt,
poëzie en muziek, bouw-, beeldhouw- en schilderkunst waren altijd meer Europees dan nationaal georiënteerd. Ondanks plaatselijke verschillen die daarom
nog geen nationale zijn kan men de landbouwmethodes en hun ontwikkeling,
en in de moderne tijd de industriële revolutie en de technische vooruitgang het
best onder een Europese gezichtshoek benaderen. Indien men de parlementaire
democratie, het marxisme en het fascisme van een Europees standpunt uit behandelde, zou dit het geschiedkundig inzicht heel wat verdiepen.
Ten slotte is de grootste leemte in het „Europees" geschiedenisonderwij s ongetwijfeld onze onverschilligheid ten opzichte van verscheidene pogingen, die in
de loop der tijden zijn gedaan om Europa een statuut te geven. Weinigen weten
dat de Raad van Europa rechtstreeks voortgekomen is uit plannen van vorige
eeuwen. Zeldzaam zijn de schoolboeken welke de volkenrechtelijke publikaties
van Hugo Grotius, Leibniz, de abbé de Saint-Pierre, Bentham, Kant en anderen
vermelden. Deze pogingen om de eenheid van Europa te bevorderen verdienen
een ereplaats in handboeken die voor „Europees-gericht" willen doorgaan.
Het zou ons te ver leiden ook nog de vele aanbevelingen van de rapporteurs
betreffende de verschillende perioden van de vijftien eeuwen Europese geschiedenis te doorlopen. Slechts een paar grepen uit de dichte bladzij den van het
eindverslag. Aangezien de middeleeuwen in de lagere cyclus behandeld worden,
is meer dan eens het voorstel gedaan deze periode in de hogere cyclus over te
brengen, wanneer de leerlingen in staat zijn de onvergankelijke waarden ervan
te realiseren. Het samenvattend verslag betreurt, volkomen terecht, dat in de periode na 1870 de godsdienstige factor meestal wordt veronachtzaamd, „hoewel
er in onze tijd een herleving van de godsdienstige belangstelling vastgesteld kan
worden, die op zijn minst vergelijkbaar is met dergelijke stromingen in vorige
eeuwen".
Bij het opmaken van de balans constateert het eindverslag dat de gebreken in
de schoolboeken en in de leerplannen minder te wijten zijn aan hetgeen ze zeggen, dan aan wat ze niet zeggen, en deze zes conferenties hebben het mogelijk
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gemaakt evenzeer de leemten als de onjuistheden op te sporen. Hierbij is duidelijk gebleken dat in geen enkel land de Europese geschiedenis als zodanig onderwezen wordt, maar enkel als achtergrond van de vaderlandse geschiedenis, al
benaderen de schoolboeken van de kleine landen dichter het universeel standpunt dan die van de grote mogendheden. Het meermalen geopperde plan om
door internationale samenwerking een echt „Europees" handboek op te stellen,
werd telkens verworpen. Dit niet alleen omdat de handboeken vanzelfsprekend
het eigen land meer uitvoerig behandelen dan de andere Europese landen, maar
ook omdat, pedagogisch gezien, een goed handboek en een goede leraar-geschiedenis van het beter gekende op het lokale en het nationale vlak, naar het minder
gekende op het Europese en het wereldvlak moeten opklimmen. Het maken
echter van een Europese historische atlas schijnt meer binnen het domein van
het mogelijke en van het wenselijke te liggen.
Het Internationales Schulbuchinstitut te Braunschweig
In de winter van 1947-1948 besloot de organisatie der Duitse leraren in de
Britse bezettingszone, de A.rbeitsgemeinscha f t Deutscher Lehrerverbdnde, de
hervorming van het geschiedenisonderwijs actief te bevorderen. De voornaamste
redenen waren: het wegvallen van de nazistische geschiedenisboeken, de verwarring in de geesten van vele leraren-geschiedenis en het gevaar dat een verschillend of tegenstrijdig geschiedenisonderwijs in de verscheidene L ind er de
geestelijke eenheid van Duitsland zou bedreigen. Tevens hoopten deze historici
door het hervormen van het geschiedenisonderricht, dat voor de staatsburgerlijke
opvoeding het belangrijkste vak is, ook een bijdrage te leveren tot de democratisering van Duitsland en tot het aankweken van een Europese geest.
Het in 1948 ontstane Comité voor Geschiedenisonderwijs, omvatte aanvankelijk alleen de Britse zone, maar vanaf 1950 de hele Duitse Bondsrepubliek.
Reeds in 1949 begon dit Comité voor Geschiedenisonderricht betrekkingen
aan te knopen met historici uit Groot-Brittannië, Frankrijk, Denemarken en
andere Europese landen. Zo ontstond in maart 1951 aan de Kant- Hochschule te
Braunschweig, onder leiding van Prof. Dr. Georg Eckert, voorzitter van het
Comité voor Geschiedenisonderricht, het Internationales Schulbuchinstitut, met
als orgaan het Internationales jahrbuch fu**r Geschichtsunterricht 3
Onder de stuwing van Prof. Dr. Georg Eckert en met de krachtige hulp van
Docent Dr. Otto Ernst Schüddekopf, heeft dit Schulbuchinstitut zich voor het
bevorderen van de Europese en internationale verstandhouding uitermate verdienstelijk gemaakt, vooral door middel van twee initiatieven: het organiseren
van samenkomsten van Duitse historici met die van een ander land om zo mogelijk te komen tot een gemeenschappelijke tekst betreffende de historische geschilpunten tussen deze twee landen, en ten tweede een revisie van de schoolboeken van twee landen door historici van het andere land. Een woord over
beide.
Van 7 tot 9 mei 1.951 kwam te Parijs, en van 9 tot 12 oktober 1951 te Mainz
een representatieve groep van Duitse en Franse historici samen. Reeds in 1935
hadden enkele Duitse en Franse historici de betrekkingen tussen Duitsland en
) .

3)

Internationales jahrbuch

für Geschichtsunterrichf, Albert Limbach Verlag,

Braunschweig, 1951-1960, 7 jaargangen, gemiddeld 400 pp.
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Frankrijk vanaf de Franse revolutie aan een onderzoek onderworpen; ten gerieve
van de opstellers van handboeken en van de leraren geschiedenis, hadden ze een
tekst in 40 punten opgesteld, maar voor 16 van deze 40 punten waren ze niet
tot een eensluidende formulering kunnen komen. De Franse en Duitse historici
die in 1951 vergaderden, onderwierpen deze 40 punten aan een nieuw onderzoek en, nu de hartstochten bedaard waren en het wetenschappelijk onderzoek
verder was gevorderd, slaagden ze erin een gemeenschappelijke volledig eensluidende tekst op te stellen. Deze tekst welke o.a. de delicate problemen van de
oorlog 1870-1871 en 1914-1918 behandelde, werd door alle deelnemende historici ondertekend en in de twee landen op grote schaal verspreid. De samenkomsten werden in de volgende jaren voortgezet en telkens werd een aspect of
een periode van de betrekkingen tussen Frankrijk en Duitsland behandeld.
Van 20 tot 25 augustus 1954 kwam te Braunschweig een Duits-Belgische
Conferentie samen voor de herziening van de leerboeken in de geschiedenis; zij
was georganiseerd door de Belgische Federatie der Leraren in de Geschiedenis,
waarvan Dr. A. Puttemans voorzitter en Prof. Dr. E. Lousse ondervoorzitter is,
en door het Internationales Schulbuchinstitut van Braunschweig. Een gemeenschappelijke tekst werd samengesteld en ondertekend, over de betrekkingen van
België met Duitsland van 1830 tot 1944 en, bij wijze van aanbeveling, onder
het lerarenkorps op ruime schaal verspreid.
Dergelijke samenkomsten heeft Prof. Eckert ook georganiseerd met historici
uit Denemarken (1951), Groot-Brittannië (1956 en 1957), Indië (1954),
Indonesië (1957), Italië (1953), Japan (1953), Joego-Slavié (1952), Luxemburg (1953), Oostenrijk (1956 en 1957), de U.S.A. (1955) en Zweden (1957).
Vermelden wij in het voorbijgaan dat ook tussen andere landen bilaterale
beraadslagingen zijn gehouden: België-Nederland (1954), België-Noorwegen
(1952), Frankrij k-Groot-Brittannië (1951) , Frankrijk-Italië (1952) , Griekenland-Turkije (1954), U.S.A.- Canada (1945-1952), enz., terwijl de Associatie
Norden sinds 1932 de vijf Scandinavische landen groepeert.
Bijna altijd hebben de vergaderende historici een samenvattende tekst van hun

beraadslagingen opgesteld en deze, steeds onder vorm van „aanbevelingen'', aan
het lerarenkorps en de opstellers van handboeken meegedeeld.
Het tweede voorname initiatief van het Internationales Schulbuchinstitut is
geweest de handboeken van geschiedenis van een land door een ervaren historicus van een ander land te laten nazien om mogelijke fouten of leemten aan te
wijzen. In elk van de 7 reeds verschenen delen van het Internationales Jahrbuch
fu**r Geschichtsunterricht staan aldus een reeks besprekingen. Zo b.v. in de eerste
jaargang van 1951: „De vrijheidsoorlog der Nederlanden en zijn voorstelling in
Duitse geschiedenisboeken" door de Nederlander L. J. M. Van de Laar (p. 6874), Duitse besprekingen van Engelse geschiedenishandboeken (p. 223-255),
Engelse besprekingen van Duitse handboeken (p. 256-290), Franse besprekingen van Duitse handboeken (p. 291-317) en Duitse besprekingen van Nederlandse handboeken (p. 317-331) .
Het Internationales Jahrbuch für Geschichtsunterricht publiceert j aar na jaar
de verslagen van de samenkomsten van historici van twee landen en de bilaterale
historische raadgevingen; het brengt de lezers op de hoogte van de leerplannen
in verscheidene landen en van de initiatieven van de Raad van Europa en van
de U.N.E.S.C.O. op geschiedkundig gebied. Toen op de boven vermelde Europaconferenties gebleken was hoe belangrijke termen in het geschiedenisonder-
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wijs, naar gelang van de landen, een verschillende betekenis krijgen, heeft men
een aanvang gemaakt met de studie van deze grondbegrippen. Zo publiceert het
I.J.G. een lexicon van geschiedkundige grondbegrippen door vooraanstaande
historici opgesteld (VII, 1959-1960, 241 -340), waarin wij een zaakkundig
exposé vinden over termen als barok, Europa, feodaliteit, fronde, hegira, conservatisme, revolutie, Romania, Scandinavië, steden, universiteiten, enz.
Tenslotte zij nog vermeld dat het Internationales Schulbuchinstitut dit lexicon
en andere studiën in overdruk uitgeeft. Zeer interessant en revelerend zijn studiën als: „De laatste 100 jaar Duitse geschiedenis in Europese handboeken",
,,De nieuwere geschieaenis in handboeken van Europese landen", „De U.S.A.
in het Duitse handboek", „De Duitse romantiek in het Franse beeld van Duitsland" en „De Franse revolutie in de Europese handboeken".
Het weinige dat wij hier hebben kunnen meedelen, moge allen die betrokken
zijn bij het onderwijs van de geschiedenis en, meer algemeen, bij de vorming
van de jeugd, ertoe aanzetten kennis te nemen van het merkwaardige stimulerende eindverslag van Mr. Dance en dhr. Bruley, en van de realisaties van het
Internationales Schulbuchinstitut van Braunschweig. Als wij een verenigd Europa willen opbouwen dat weer een eersterangs rol speelt in het wereldgebeuren,
is het meer dan tijd de kleinerende en verkeerde teksten in de handboeken te
schrappen of te veranderen, en de nadruk te leggen op de vele, vaak verwaarloosde aspecten van onze geschiedenis. Z6 pas wordt een jeugd gevormd in
Europese geest.

BRIEF UIT ITALIË

De schoolwetgeving in Italië
PROF. GIUSEPPE GI.AMPIETRO S.J.

„ E milj arden van het „Tienj arenplan voor de School" aan particulieren
toevertrouwd !" Met deze titel in blokletters ontketende het Italiaans
Communistisch partij orgaan Unità (600.000 ex.) in zijn nummer van 15 december 1960 een verwoede aanval op het wetsamendement Franceschini, dat staatstoelagen voorziet aan het privé-onderwijs. Andere kranten sloten zich hierbij
onmiddellijk aan: Avanti (15 december) , L'Es pre rso (25 december) , Il Mondo
(27 december), Scuola e Città (31 december) . La Voce Repubblicana (15 -16
december) namen het artikel van Prof. Ragghianti uit de Unità over, terwijl
C. Cappuccio in de liberaalgezinde La Nazione (28 december) op meer gematigde toon toch ook elke staatstoelage aan het privé-onderwijs uitdrukkelijk
afwees. Zo laaide de schoolstrijd weer op, die sinds jaren, feitelijk sinds de
eenmaking van het land, met regelmatige tussenpozen wordt gevoerd. Nu treden communisten en socialisten samen met laïcistische liberalen en republikeinen
in het krijt om het staatsmonopolie in zake onderwijs door te voeren. Er heerst
in Italië op dit gebied verwarring en misverstand. Bedenkelijker lijkt ons dat
ook katholieke kringen niet altijd juiste begrippen hebben over het door de
Grondwet erkende schoolpluralisme, zodat velen vijandig staan tegenover het
amendement Franceschini.
De Italiaanse grondwet en het onderwijs
Ondanks zijn rijk en roemvol verleden is Italië een betrekkelijk jonge natie.
Pas in de tweede helft van de XIXe eeuw verwierf het zijn politieke eenheid,
terwijl het huidige staatsbestel slechts op 1 januari 1948 in functie trad. Ruim
twintig jaar had het land onder de fascistische dictatuur geleefd en zich wel
enigermate gewend aan staatsmonopolie in zowat alle domeinen van het publieke leven. Na Wereldoorlog II wilden de Italianen alle sporen van het inmiddels zeer gehate regime uitwissen. Een nieuwe grondwet op breed-democratische en pluralistische basis werd ontworpen. Deze Grondwet erkent, onder de
fundamentele principes die de hele Italiaanse wetgeving moet inspireren, de
rechten van de menselijke persoon en verklaart dat „de Republiek erkent en
waarborgt de onaantastbare rechten van de mens, hetzij als enkeling, hetzij in
sociale verenigingen, waar zijn persoonlijkheid zich in ontwikkelt". Ondere deze
sociale verenigingen wordt op de eerste plaats het gezin genoemd, „de natuurlijke gemeenschap, gegrondvest op het huwelijk" (art. 29) . Complementair
hiermede de school staatsschool of bijzondere school volgens vrije keuze van
de ouders.
Artikel 3 van de Grondwet verplicht de staat „alle hindernissen weg te nemen,
van economische of sociale aard, die in feite de vrijheid en de gelijkheid der
burgers beperken en de volledige ontwikkeling van de menselijke persoon verhinderen". Zo hebben b.v. de ouders de plicht en het recht hun kinderen te
onderwijzen en op te voeden. De staat moet derhalve door economische en
andere maatregelen de vorming van het gezin en de vervulling van zijn onder.
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scheiden doeleinden vergemakkelijken, vooral waar het kroostrijke gezinnen
betreft (art. 31) .
De eigenlijke onderwijsproblemen worden in twee zeer belangrijke artikelen
als volgt omschreven: „Kunst en wetenschap zijn vrij en vrij is ook hun onderricht. De Republiek bepaalt de algemene normen voor het onderwijs en opent
staatsscholen voor elke tak en graad. Verenigingen en particulieren hebben het
recht scholen en opvoedingsinstituten te openen, zonder last voor de staat. Bij
het bepalen van de rechten en de verplichtingen van de privé-scholen, die gelijkberechtiging aanvragen, moet de wet hun de volledige vrijheid laten en aan hun
leerlingen een schoolonderricht verzekeren, equivalent aan dat van de leerlingen
in de staatsscholen" (art. 33).
„De school staat open voor iedereen. Het lager onderwijs, verstrekt gedurende tenminste acht jaar, is verplichtend en kosteloos. De begaafde en verdienstelijke leerlingen, zelfs indien onbemiddeld, hebben het recht de hoogste onderwijsgraden te bereiken. De Republiek maakt dit recht effectief door middel van
studiebeurzen, leningen aan de gezinnen en andere hulpmiddelen, die door wedstrijd moeten toegekend worden" (art. 34).
Grondwettelijk wordt de vrijheid van de mens, de familie en het onderwijs
als een onvervreemdbaar recht gewaarborgd, waarbij de staat verplicht is de
uitoefening van dit recht zo nodig door economische en financiële hulp mogelijk te maken. Verschillende wetsvoorstellen, die de verdere uitbouw van deze
staatsplicht voor ogen hadden, werden inmiddels ingediend, o.m. in 1951 door
de toenmalige minister voor Onderwijs Gonella en in 1959 door een groep
communistische kamerleden. Maar afzonderlijke wetten kunnen de noden en de
dringende ontwikkeling van het onderwijs niet op bevredigende wijze oplossen.
Een breed opgezet plan dat de problemen in hun geheel en in hun onderlinge
verhoudingen aanpakt, is hiertoe nodig.
Piano decennale per lo Sviluppo della Scuola
Het Tienjarenplan voor de Ontwikkeling van de School werd op 22 september 1958 uit naam van de toenmalige regering Fanfani door de minister van
Onderwijs, de huidige secretaris van de Democrazia Cristiana, Mara, aan de
senaat ter goedkeuring voorgelegd. Sindsdien werd het door de opeenvolgende
regeringen steeds weer opgenomen. Het wetsvoorstel wil een dubbel doel verwezenlijken: 1. de democratisering van de bestaande wetgeving en 2. de oplossing van de grote noden van het onderwijs.
De onderwijswetgeving, geïnspireerd door het staatsmonopolie, eigen aan
Mussolini's totalitair regime, werd theoretisch door het in werking treden van
de nieuwe Grondwet (1 januari 1948) opgeheven. Feitelijk blijft zij nog rechtsgeldig in afwachting dat mettertijd een democratische wetgeving kan worden
uitgewerkt. Daarin moet het Tienjarenplan voorzien.
Verder zijn er de grote noden waarin het onderwijs, hier zoals in vele andere
landen, verkeert. Enerzijds is er een groot gebrek aan scholen om de gezamenlijke bevolking van 6 tot 14 jaar, die volgens de Grondwet verplicht is school te
lopen, op te vangen. Anderzijds zijn de bestaande lokalen veel te klein, zodat
de schooljeugd in twee, soms drie groepen wordt verdeeld, die om beurt 's morgens, 's namiddags of 's avonds onderricht ontvangen.
Italië heeft ook nog te kampen met een vrij groot percentage ongeletterden.
Uit de laatste volkstelling (1951) lichten we de volgende cijfers: op de geza-
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menlij ke bevolking, mannen zowel als vrouwen, konden 12,89% (5.456.005)
lezen noch schrijven; 17,92% (7.581.662) bezaten geen enkel getuigschrift,
zelfs niet dat van het Lager Onderwijs; 58,98% (24.946.399) hadden het getuigschrift Lager Onderwijs; 5,94% (2.514.474) getuigschrift lager Middelbaar
Onderwijs en 3,26% (1.379.811) hoger Middelbaar Onderwijs. Slechts 0,99%
(422.324) hadden het doctoraat behaald.
Het Tienjarenplan voorziet nu in een meeruitgave van 1.385.609 miljoen
Lire. Hiervan worden o.a. 285.750 miljoen Lire bestemd voor het bouwen van
130.000 nieuwe klaslokalen; 117 miljard voor de uitrusting van laboratoria en
werkplaatsen; 89 miljard voor hulp in brede zin (studiebeurzen e.d.) ; 818.092
miljoen voor de uitbreiding van het aantal leerkrachten (15.000 in het Lager
Onderwijs, 33.000 in het onderwijs van leerlingen van 11 tot 14 jaar; 18.000
in het hoger Middelbaar Onderwijs; 10.000 in de Professionele Scholen) . Gevoegd bij de reeds bestaande financiële tegemoetkoming, zal de staat in de
komende tien jaar ongeveer 2000 miljard Lire aan het onderwijs besteden.
Kritiek op het Tienjarenplan
Gedurfd in zijn opzet en beantwoordend aan de essentiële noden van het
onderwijs, stuitte het plan niettemin op hevige tegenstand in het Parlement. De
Communisten, de Nenni-Socialisten, de Liberalen en de Republikeinen bestreden
een kleine paragraaf, die reeds bestaande subsidies aan het privé-onderwijs overneemt. Zij bewezen dat dit in strijd is met artikel 33 van de Grondwet, dat
bepaalt dat iedereen scholen oprichten mag, „zonder last voor de staat".
Ook in de rangen der Democrazia Cristiana heerst ontevredenheid, juist in
verband met dezelfde paragraaf. Deze gaat terug op een Koninklijk Besluit van
5 februari 1928, toen het Fascisme zijn staatsmonopolie wilde vestigen, maar bij
gebrek aan middelen de bestaande onderwijsinrichtingen voorlopig bleef steunen. Dit K.B., zo zeggen de katholieken, beantwoordt niet langer aan de geest
en de letter van de Grondwet die de gelijkheid op pluralistische basis voorstaat.
Het Tienjarenplan onderschrijft onbewust een dubbelzinnigheid. Het wetsvoorstel gebruikt immers alleen de term „scuola-school". Onder het vorige
regime, zelfs reeds onder het liberaal monarchisme, werd die term voor de
staatsscholen voorbehouden. Het bedoelde K.B. erkende dus de wettelijkheid
van de vrije scholen niet, maar zag zich gedwongen een bestaande toestand te
dulden. De nieuwe Grondwet erkent echter het schoolpluralisme, wat inhoudt
dat de staat ook voor het Vrij Onderwijs te zorgen heeft. In het Tienjarenplan
is buiten bovenvermelde paragraaf niets voorzien voor de scholen die niet rechtstreeks van de staat afhankelijk zijn. Zo wordt de term .scuola" weer tot de
staatsschool beperkt. Hiertegen nu verzetten zich de katholieken; zij willen het
recht van de ouders op vrije schoolkeuze en de daarmede samenhangende staatssubsidiëring in de wet erkend zien. Hun actie richt zich hoofdzakelijk op de
toekenning van staatshulp aan het Vrij Lager Onderwijs, dat volgens artikel 34
van de Grondwet kosteloos zijn moet. Verder bestrijden ze de stelling van de
linksen en de laïcisten die het toekennen van studiebeurzen willen beperken tot
leerlingen van de staatsscholen.
Vooral de A.N.S.I. (Associazione Nazionale Scuola Italiana) 1) heeft een
grote actie ingezet om de vrijheid van schoolkeuze, bij gelijkheid van economi1)
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sche voordelen te verdedigen. Indien het kosteloos onderwijs tot de staatsschool
beperkt blijft, zo redeneren zij, dan komt de vrijheid van schoolkeuze in het
gedrang, daar de staat dan economische druk uitoefent, en de ouders buiten de
belasting nog speciaal schoolgeld moeten betalen.
De actie van de A.N.S.I. wordt gesteund door een plechtige verklaring, uitgaande van de Conferentie der Italiaanse Bisschoppen, in haar communiqué van
oktober 1959: „De Conferentie heeft eens te meer haar aandacht gewijd aan het
onderwijs en de activiteit van het burgerlijk gezag om een steeds ruimere en
gezonde opvoeding te verlenen aan ons volk. Binnen dit zo brede plan, zullen
de scholen, afhankelijk van het kerkelijk gezag, ongetwijfeld die voorwaarden
genieten, waarop zij recht hebben wegens haar verdiensten, en op grond van de
feitelijke erkenning van de schoolvrijheid, welke vereist, om effectief te zijn, dat
de katholieke gezinnen er niet toe worden genoopt voor hun kinderen niet langer die scholen te kiezen welke hun voorkeur wegdragen, zonder daarom nieuwe
lasten te moeten dragen". Hiermede namen de bisschoppen openlijk en duidelijk
stelling niet tegen het Tienjarenplan, maar wel tegen zijn beperking tot de
staatsscholen.
Het amendement Franceschini
Men zou een nieuw Tienjarenplan kunnen uitwerken, parallel aan dat van de
staatsscholen, teneinde in de behoeften en de ontwikkeling van het Vrij Onderwijs te voorzien. Dit plan zou een meeruitgave betekenen die de huidige financiële mogelijkheden van de staat ver zou overschrijden. De enig mogelijke oplossing bestaat erin binnen het kader van het regeringsontwerp aan de eisen van
het Vrij Onderwijs tegemoet te komen. Daarom diende de heer Franceschini met
andere afgevaardigden van de D.C., tijdens de discussie van december 1 960 in
de VIIIe Kamercommissie, een amendement in. Hierbij wordt bepaald dat de
staat „het recht der ouders op vrije schoolkeuze erkennend, 80% (dit cijfer is
kennelijk geïnspireerd door de bepalingen terzake in het Belgische Schoolpact)
van de uitgaven dekt, welke elke leerling aan de school kost gedurende de
periode van het verplicht onderwijs". Tegen dit amendement hebben de laïcisten, de vrijmetselaars samen met de sociaal-communisten een ware intimidatiecampagne ingezet, waarvan de kranten eind december ons een echo gaven.
Om elke bijdrage ten voordele van het Vrij Onderwijs af te wijzen, steunen
de tegenstanders van de schoolvrijheid op een zinsnede uit artikel 33 van de
Grondwet: „senza oneri per lo stato zonder lasten voor de staat". Bij de
opstelling van de Grondwet werd deze zinsnede door de liberalen en de linkse
partijen tegen de wil van de D.C. bij wijze van amendement opgenomen. Op
het eerste gezicht lijkt dit nu een sterk wapen tegen het voorstel Franceschini,
zelfs tegen de paragraaf van het Tienjarenplan, dat de subsidies volgens het
K.B. van 1928 overneemt.
In feite druist het weigeren van staatstoelagen aan het Vrij Onderwijs in
tegen de geest en de letter van de Grondwet en leidt regelrecht naar staatsmonopolie. De Grondwet erkent immers de vrijheid van de menselijke persoon
(art. 3) en het recht de eigen ontplooiing en die van de familie te bewerkstelligen. Hiertoe behoort ook het recht de kinderen naar eigen levensinzicht op te
voeden. De staat is trouwens verplicht zelfs door economische en financiële
hulp deze rechten van de mens en van de familie te helpen verwezenlijken
(art. 31) .
60
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Tussen deze onvervreemdbare rechten en de zinsnede „senza oneri per lo
stato" bestaat geen onoverkomelijke tegenstelling, zoals ik reeds in een artikel
van de Civiltà Cattolica (juli 1948) heb betoogd en zoals door de publikaties
van de heer Resta, van Senator Zotta, Prof. Zangara en Prof. Mortati overduidelij k werd aangetoond. Onlangs nog heeft Prof. Lucifredi, in een artikel van
het tijdschrift Docete (februari 1961) , dezelfde stelling verdedigd, waar hij
schrijft dat de Italiaanse Grondwet aan de staat niet verbiedt bijdragen toe te
kennen aan het Vrij Onderwijs; de Grondwet bepaalt alleen dat het recht aan
verenigingen en particuliere personen verleend, onafhankelijk van elke staatsinstemming, scholen op te richten, per se geen recht op subsidiëring insluit.
Alleen het verwezenlijken van andere gestelde eisen kan dergelijke staatsbij dragen wettigen. Tenslotte, uitweidend over het probleem van het verplicht en
kosteloos onderwijs van 6 tot 14 jaar, voegt Prof. Lucifredi er aan toe, dat deze
bijdragen geen „last" inhouden voor de staat, maar een feitelijke en ware besparing. Het oprichten van nieuwe instellingen of het volledig overnemen van de
bestaande vrije scholen zou heel wat duurder te staan komen.
Waar het om gaat
Herhaaldelijk heeft men kunnen vaststellen zo b.v. bij de besprekingen in
de Siciliaanse Regionale Vergadering en in verscheidene gemeenteraden dat
zowel de sociaal-communisten als de antiklerikale laïcisten een gemeenschappelij k front vormen om elke rechtvaardige bijdrage tot ondersteuning van het Vrij
Onderwijs te bestrijden.
Helaas, ook onder de Katholieken heersen geen heldere ideeën. Velen ondergaan nog de invloed van het vorige regime, waarin de staat voor alles te zorgen
had; anderen ondergaan de invloed van de sectarische interpretatie der Grondwet en de onjuiste, vaak al te linkse opvattingen, destijds door Mounier in het
tijdschrift Esprit in Frankrijk verspreid.
Reeds in 1955 stelde het Staatssecretariaat in een brief aan de Sociale Week
te Trente vast dat „onder de katholieken in Italië lacunes en onzekerheden heersen (i.v.m. het schoolprobleem) . De lange gewenning aan het staatsmonopolie
inzake onderwijs heeft bij velen het begrip zelf der schoolvrijheid teloor doen
gaan". Ook nu nog is de linkervleugel der D.C. min of meer aanhanger van een
staatsmonopolie, vooral wegens gebrek aan inzicht en wegens de tendens toch
maar contactpunten met de socialisten te vinden. Ook deze mensen herhalen de
socialistische slogan: „Het geld van de staat voor de staatsschool, het privé-geld
voor de privé-school". Terwijl zij niet zouden mogen vergeten dat zij in een
democratisch regime leven. Het totalitaire staatsgezag heeft afgedaan. De democratische staat heeft geen eigen geld; maar moet het geld van allen voor allen
aanwenden.
De tegenstanders van de schoolvrijheid zijn er op uit verwarring te stichten.
Zij denken nog in termen eigen aan het fascisme, dat eigen"
zijn „ .eugd wilde
vormen en rechtstreeks wilde voorzien in de nationale opvoeding van zijn onderdanen. Indien zij er nu in slagen langs het Tienjarenplan om de staatsschool als
de enige, ware school te doen erkennen, staat de weg naar het totalitaire regime
weer open.
Voor alle burgers is het een zware plicht de arbitraire en totalitaire interpretatie van de Grondwet af te wijzen en de effectieve uitoefening van het recht
op vrije schoolkeuze op te eisen.
.

Politiek
Overzicht

INTERNATIONAAL

N de afgelopen maand heeft president Kennedy duidelijk laten blijken, dat
hij niet, star wil vasthouden aan een eenmaal uitgestippelde politieke lijn. Bij
vorige gelegenheden heeft hij nl. herhaalde malen gezegd, dat hij het met de
talrijke reizen van Dulles en Eisenhower eigenlijk niet eens was; speciaal voor
de president was het z.i. noodzakelijk zoveel mogelijk in het land te blijven, een
standpunt, dat overigens gedeeld werd door zijn secretary of state, Dean Rusk.
Ook voelden zij niet erg veel voor het houden van topconferenties, al konden
zij zich indenken, dat een dergelijke bijeenkomst gewenst kon zijn, maar dan
slechts na een grondige voorbereiding. Deze uitspraken dateren echter uit de
tijd, dat senator Kennedy's naam voorzichtig genoemd werd als een mogelijk
democratisch kandidaat voor het presidentschap, en uit zijn verkiezingsactie.
Toen hij echter als president-elect en vooral na zijn ambtsaanvaarding meer en
meer op de hoogte kwam van alle problemen, vond hij de moed om af te stappen van zijn eerder luid verkondigde mening.
Ook Dean Rusk wijzigde zijn opvatting. In de laatste maanden is hij al naar
Bangkok geweest ter bijwoning van de vergadering van de S.E.A.T.O., waar de
kwestie Laos het voornaamste probleem vormde. Hij was in Oslo bij de Navoministersconferentie op 8-10 mei, waar niet alleen werd aangedrongen op versterking van de onderlinge politieke raadplegingen, maar Rusk ook bevestigde,
dat de W. positie in Berlijn krachtig moest worden gehandhaafd, hetgeen allereerst bedoeld was als geruststelling voor Bonn, maar tegelijkertijd ook als waarschuwing voor Moskou, daar er de laatste tijd berichten waren, dat Rusland een
nieuwe poging zou doen om deze kwestie te forceren door een afzonderlijk
vredesverdrag met 0.-Duitsland te sluiten. Van belang tijdens deze bijeenkomst
was het Amerikaanse aanbod om vijf atoomonderzeeërs met polarisraketten in
het Nato-gebied te stationeren; daar deze geheel zouden blijven onder het gezag
van het Amerikaanse opperbevel, betekende dit dus ook, dat de V. St. niets voelen voor een vijftien-vingers-aan-de-trekker-plan, waarbij de Nato-mogendheden
atoomwapens in gezamenlijk beheer zouden krijgen.
Bovendien was Rusk aanwezig bij de veertien-landen-conferentie over Laos in
Genève, die na herhaald uitstel op 16 mei werd geopend. Men was zover gekomen, nadat er tussen de grote mogendheden overeenstemming was bereikt over
de vraag, wie nu eigenlijk gerechtigd zou zijn te spreken namens Laos; men
besloot, dat zowel de door het W. erkende regering, als de neutralistische stroming van Soevanna Phoema en de communistisch georiënteerde Pathet Lao ieder
delegaties naar Genève zouden kunnen zenden; bij de opening bleek de regering
Boen Oem niet aanwezig te zijn en tot nu toe is zij niet verschenen. Een der
moeilijkste punten bij de besprekingen was de controle op de naleving van het
bestand; als er al sprake is van een bestand, dan zal men dit minder moeten
zien als een gevolg van de oproep van Rusland en Engeland, dan wel als een
gevolg van de weersomstandigheden; verder vond de controle-commissie, bestaande uit Canada, India en Polen, dat haar bevoegdheden te beperkt waren,
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maar Rusland wenst geen uitbreiding toe te staan tenzij het W. ermee akkoord
gaat, dat er slechts met algemene stemmen besluiten kunnen worden genomen,
hetgeen zou neerkomen op een veto-recht voor elk der leden; dit veto-recht zou
dan nog moeten worden aangevuld met een veto-recht in handen van het EngelsRussische presidium van de Geneefse conferentie. Een soortgelijk voorstel deed
Chroestsjef verleden jaar t.a.v. het secretariaat der V.N. en evenals toen verzetten de W. mogendheden zich ook nu tegen deze plannen; zodoende kwam men
geen stap verder. Ook de onderhandelingen in Laos zelf tussen de drie groeperingen om te komen tot een regering voor het hele land hadden geen succes.
Men wacht nu op de resultaten van de bijeenkomst tussen Kennedy en Chroestsj ef begin juni in Wenen.
Op de „resultaten" van deze bespreking wacht men ook op een andere conferentie in Genève nl. die van de V.St., Rusland en Engeland over de stopzetting
der proeven met kernwapens. Ondanks een paar honderd bijeenkomsten, verspreid over een aantal jaren, is er nog niets bereikt; ook hier wil de S.U. de
aanvaarding van het veto-recht in het controle-apparaat, een eis, waartegen beide
anderen zich blijven verzetten. Van Russische zijde werd tevens de opmerking
gemaakt, dat de tijdelijke stopzetting van kernproeven door de V.St. slechts een
wassen neus was, daar Frankrijk intussenrustig doorging, hetgeen opgevat werd
als volledig ten gunste van de V.St. en ten nadele van de S.U., die zich hield
aan de ook door haar afgekondigde eenzijdige stopzetting; Rusland eiste daarom, dat de V.St. Frankrijk zouden dwingen niet verder te gaan met de ontwikkeling van een eigen atoomwapen, anders zou ook Rusland zijn proeven hervatten. In de Russische opvatting van bondgenoten is een dergelijke eis wel verklaarbaar, met uitzondering dan t.a.v. communistisch China, in de Westerse
opvatting echter lijkt het ons erg moeilijk om aan de Russische wens gehoor te
geven, daar generaal de Gaulle allerminst genegen zal zijn een dergelijk bevel
van Kennedy of Macmillan op te volgen.
Ook president Kennedy heeft intussen zijn afkeer van presidentiële reizen
naar het buitenland opgegeven. Op 3 april werd er meegedeeld, dat hij een
officieel bezoek zou brengen aan de Franse president, de Gaulle. Het zal de
laatste prettig aandoen, dat het eerste officiële bezoek van de nieuwe president
der grootste W. mogendheid wordt gebracht aan de Franse hoofdstad; hij zal
hierin een erkenning mogen zien van de belangrijke rol, die zijn land nog altijd
speelt, een bevestiging dus van de Franse grandeur, al zal dit gevoel wel een
beetje verminderd zijn door de onmiddellijk daarop aansluitende ontmoeting
tussen Kennedy en Chroestsjef. Wat er besproken zal worden, is niet bekend
gemaakt en er mag niet verwacht worden, dat het officiële slotcommuniqué veel
details zal geven. Het is wel aan te nemen, dat de kwestie Berlijn ter sprake zal
komen, en de Gaulle zal zijn gesprekspartner wel op het hart binden in dezen
geen duimbreed toe te geven aan de verlangens der S.U.
Eveneens zal er gesproken worden over het tot stand brengen van een grotere
economische en politieke eenheid in Europa, m.a.w. over de toetreding van
Engeland tot de E.E.G. Kennedy heeftreeds herhaalde malen laten blijken, dat
de V.St. dit graag zouden zien; ook heeft de Engelse premier Macmillan de
laatste tijd wel enige grotere bereidheid getoond tot aansluiting, maar erg veel
haast maakt Engeland nog altijd niet. Volgens de Britten zijn het vooral de
Franse eisen, die hun toetreden verhinderen, maar de zaken liggen in werkelijkheid toch wel iets gecompliceerder. Engeland heeft zichzelf in moeilijkheden
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gebracht door als een soort tegenwicht tegen de E.E.G. de Europese VrijhandelsAssociatie (E.V.A.) onder Engelse leiding te vormen. Deze E.V.A. beoogt een
zuiver economische samenwerking tussen de aangesloten landen; hierdoor was
het mogelijk, dat het neutrale Oostenrijk zich er bij aansloot, terwijl de S.U. er
geen bezwaar tegen maakte, dat ook Finland zich in een of andere vorm hierbij
aansloot. Zou Engeland zich voegen bij de E.E.G., die steeds de bedoeling heeft
gehad ook een politieke eenheid te vormen, dan is deze stap moeilijk te verteren
voor enkele E.V.A.-partners; Denemarken en Noorwegen hebben al laten weten
te overwegen het voorbeeld van Engeland te volgen; voor Zweden zal dit als
gevolg van zijn uit vrije wil gehandhaafde neutraliteit moeilijk zijn en voor
Oostenrijk en Finland geheel onmogelijk.
Een derde punt van bespreking tussen de beide presidenten zal de positie van
Frankrijk onder de grote leidinggevende mogendheden zijn en daarmee samenhangend het streven van de Gaulle naar de vorming van een eigen „force de
frappe". Wat het eerste betreft, denken wij aan de plannen van de Franse president tot vorming van een Nato-directoraat, bestaande uit de V.St., Engeland en
Frankrijk. Dit plan vond indertijd weinig steun niet alleen bij de W.-Duitse
Bondskanselier, Adenauer, maar ook bij de kleinere W.-Europese mogendheden,
terwijl bovendien de V.St. en Engeland er zeer sceptisch tegenover stonden.
Misschien denken deze beide laatsten nu iets minder ongunstig over de Franse
denkbeelden nu de Gaulle serieus bezig is een einde te maken aan de Algerijnse
oorlog, maar met dit iets minder ongunstig is dan ook alles gezegd. Volgens
enkele berichten zou Kennedy nu in Parijs wel aan de Gaulle een grotere invloed op het W. politiek optreden hebben beloofd, maar van een directoraat, als
deze in 1958 voorstelde, wil hij nog steeds niets weten. Tenslotte de plannen
van de Gaulle om Frankrijk een eigen kernwapen te bezorgen; eerlijk gezegd
lijkt ons dit een enorme verspilling van energie en kapitaal, maar dit geldt eveneens voor het Engelse kernwapen; Engeland heeft echter tengevolge van de niettoepassing van de Mac-Mahon-wet, waarin mededeling van Amerikaanse atoomgeheimen aan het buitenland wordt verboden, het voordeel op de hoogte te zijn

van een aantal Amerikaanse ontdekkingen en de Gaulle hoopt al enige tijd, dat
deze wet ook voor Frankrijk buiten werking zal worden gesteld. Er wordt geprobeerd om Frankrijk te doen afzien van de plannen een eigen atoommacht op
te bouwen, maar de voorstellen om een soort Nato-atoommacht te vormen zijn
voor de Gaulle niet erg aantrekkelijk, daar dit in zijn ogen de nationale zelfstandigheid van Frankrijk zou schaden.
De conferentie te Evian tussen Frankrijk en de F.L.N. is tenslotte toch op
20 mei begonnen. De Franse delegatie o.l.v. de minister voor Algerijnse zaken,
Joxe, maakte al spoedig bekend, dat een aantal gevangen Algerijnen zouden
worden vrijgelaten, dat Ben Bella, een der opstandelingenleiders, een grotere
mate van vrijheid zou krijgen en in telefonisch contact zou kunnen staan met de
Algerijnse delegatie in Evian, en dat Frankrijk een eenzijdige wapenstilstand
voor Algerije afkondigde. Vooral dit laatste plaatste de F.L.N. voor moeilijkheden; volgde zij dit voorbeeld, dan kon blijken, dat zij niet voldoende gezag had
over haar aanhang; bleef zij de strijd voortzetten, dan zou dit haar prestige in
de W. wereld kunnen schaden. Zij verkoos de Franse daad misleidend te noemen en deed verder niets. Na zeer voorzichtig gevoerde besprekingen, waarover
uiteraard weinig is meegedeeld, is men nu eindelijk 'begonnen aan een van de
voornaamste punten, de toekomst van de Sahara. De Gaulle heeft altijd gesteld,
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dat het door hem beloofde zelfbeschikkingsrecht alleen gold voor de Algerijnse
departementen, terwijl Algerië de Sahara voor zich opeist; voor beide partijen is
dit gebied begerenswaardig i.v.m. de bodemrijkdommen (o.a. olie) . Zal de
Tunesische president Bourguiba hier weer een bemiddelaarsrol gaan spelen en
kan zijn reeds eerder geopperde plan tot vorming van de Maghreb, een federatie
tussen Tunesië, Algerië en Marokko alle drie belanghebbenden in de Sahara
in economische samenwerking met Frankrijk uitkomst bieden ? Daarnaast
speelt dan nog altijd de positie der „colon" een voorname rol.
Er is ook een conferentie niet doorgegaan nl. die der zes landen van de E.E.G.
op 19 mei, waartoe in februari jl. besloten was op de topconferentie der zes
landen van klein Europa te Parijs. Er is druk onderling overleg gepleegd, maar
zelfs de drie Beneluxlanden slaagden er niet in een gemeenschappelijk standpunt te bepalen. Men hoopt nog altijd, datdoor het toetreden van Engeland de
zaken grondig zullen veranderen.
In de plaats van deze uitgestelde conferentie kwam een andere zeer belangrijke de aandacht opeisen. Er waren ,reeds langer aanwijzigingen, dat zowel van
Russische als van Amerikaanse zijde geprobeerd werd een samenkomst te organiseren tussen Chroestsjef en Kennedy en tenslotte kwam het bericht, dat beide
heren elkaar op 3 en 4 juni te Wenen zouden ontmoeten. Kennedy heeft er de
nadruk op gelegd, dat dit geen onderhandelingen zijn, waarmee hij probeerde
een zekere ongerustheid onder zijn W. bondgenoten weg te nemen; zij is bedoeld als een eerste persoonlijke kennismaking tussen beide leiders der grootste
mogendheden. Van republikeinse en andere zijde was er nogal wat kritiek op
deze stap, daar men het tijdstip voor de V.St. niet erg gunstig vond na de nederlagen i:n Cuba en Laos. Zal Kennedy nu voldoende kracht hebben om de S.U.
aan het verstand te brengen, dat het W. niet kan en wil toegeven aan haar plannen i.z. W.-Berlijn ? Zal hij Chroestsjef kunnen overtuigen van de noodzaak om
de ontwapeningsbesprekingen te Genève uit het slop te halen en hetzelfde te
doen t.a.v. de conferentie over Laos ? Zowel van communistische als van W.
zijde is er gewaarschuwd tegen al te hoge verwachtingen; het is onmogelijk om
in een gesprek van twee dagen alle problemen op te lossen. Het gaat ook niet
om directe oplossingen, maar om de vraag of de goede wil aanwezig is om
straks die oplossingen tot stand te brengen; Kennedy wil nu vooral peilen, wat
de werkelijke bedoelingen van de S.U. zijn. Daarna reist hijnaar Londen, waar
premier Macmillan uit de eerste hand verslag zal krijgen van de Weense bijeenkomst; wij zouden kunnen spreken van een gebroken topconferentie nl. Kennedy-de Gaulle, Kennedy-Chroestsjef en Kennedy-Macmillan en missen dan in dit
gezelschap nog Mao Tse-Tung. Deze laatste speelt in Laos, Afrika en Z.- en M.Amerika zijn eigen spel; het is aannemelijk, dat Kennedy in Wenen zal proberen te achterhalen hoe de verhouding tussen communistisch China en Rusland
is, al zal daar uit het officiële communiqué natuurlijk niets van blijken.
Enkele punten uit het Nederlandse nieuws: de lawine van de vijf-daagse
werkweek, die de laatste maanden over ons land is gekomen met alle moeilijkheden daaraan verbonden. Minister Zijlstra kan geen belastingverlaging op
1 juli laten ingaan i.v.m. de conjuncturele ontwikkeling en zal nu einde van dit
jaar een definitieve datum hiervoor vaststellen. Het departement van Defensie
heeft er echter al op gewezen, dat tengevolge van vermindering van de Amerikaanse bijdrage, Nederland meer eigen geld voor de defensie beschikbaar zal
moeten stellen; het is overigens een redelijk standpunt van de V.St., dat het
-
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welvarende Europa voor zijn verdediging niet mag blijven teren op de zak van
een ander. Gelukkig liet Zijlstra ons tenminste nog enige hoop door te verklaren, dat dit geen invloed zou hebben op zijn beslissing t.a.v. de ingangsdatum
der belastingverlaging. Het zou al te sneu zijn geweest als er onmiddellijk was
gezegd, dat er niets van kon komen.
3-6-'61

J

BELGIE
Op het parlementaire vlak is er vooralsnog weinig nieuws te melden. De begrotingen, opgemaakt onder de vorige regering, werden door de regering Lef èvre vrijwel ongewijzigd aan het parlement voorgelegd, andermaal te laat om
nog een effectieve parlementaire controle mogelijk te maken. Verder is er enige
wetgevende arbeid in voorbereiding waarover de volgende maanden nog zal te
handelen zijn. Actueel waren enkele veranderingen en spanningen in het partijwezen.
De hr. Lef èvre werd als voorzitter van de Christelijke Volkspartij opgevolgd
door de hr. Paul Vanden Boeynants en meteen trachtte men de doeleinden en de
persoonlijkheid van de nieuwe president te onderkennen. Er bestaat zo iets als
een conventioneel portret van dhr. Vanden Boeynants, portret waarvan eigenlijk
twee uitvoeringen bestaan, naar gelang het door aanhangers of tegenstanders van
de nieuwe voorzitter geborsteld wordt. Hij is geen intellectualistisch politicus
en de weg die hem tot de politiek bracht, liep langs de doodnuchtere middenstandsbelangen, aanvankelijk binnen begrensde perspectieven. Het partijapparaat zelf als instrument van de politiek werd door dhr. Vanden Boeynants zonder enige mystiek behandeld, met Amerikaanse efficiency. Dat is uiteraard geen
slechte „approach", al moet 'n groot partijleider ook nog over andere mogelijkheden beschikken. De ideologische inslag was in zijn snelle carrière tot een minimum beperkt. Als het nodig was, werkte hij hard en steeds wist hij heel concreet
wat hij wilde. De maatschappelijke en de Waals- Vlaamse spanningen trachtte
hij op te heffen door zoveel mogelijk praktische compromissen te zoeken. Als
minister van een departement dat zijn voorgangers vormloos hadden achtergelaten middenstand wist hij meer te verwezenlijken dan kon verwacht worden wegens de institutionele zwakheid van de middenstand zelf. Gedurende de
stakingsperiode behoorde hij tot Eyskens' „harde" ministers, en dat voegde nog
enkele elementen toe aan al de andere die hem tenslotte gebracht hebben tot het
voorzittersschap van 's lands grootste partij. Hij heeft traditionele vriendschappen in milieus die het zijn voorganger uiterst lastig gemaakt hebben, en in
C.V.P.-kringen zal het moeilijk zijn hem a priori te bestrijden. Wat hij op het
gebied van algemene politiek en van de eigenlijke partijleiding organisatorisch en geestelijk zal betekenen, weet vooralsnog niemand en op dit ogenblik zijn alle prognoses voorbarig. Een gemakkelijk voorzittersschap wordt het
in geen geval, maar dat gold eveneens voor zijn voorgangers, de hr. Lef èvre en
van der Straeten-Waillet.
Tezelfdertijd kreeg ook de Lib. Partij een nieuwe voorzitter: oud-min. Omer
Vanaudenhove. Deze partij wil de oppositieperiode gebruiken om vernieuwde
sociologische en politieke stellingen te betrekken. Ze wil een Centrum-partij
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worden op neo-liberale basis, meerdere standen groeperend dank zij een modern
economisch pluralisme, bevrijd van de hypotheken van 't verleden, die onvermij delij k verbonden zijn aan het langjarige bestaan van om het even welke partij.
Dhr. Vanaudenhove is a.h.w. de belichaming van deze geestelijke en menselijke
nieuwe koers, waarin wat Angelsaksische „Streberei" schuilt, met een vleugje
propagandistische glamour die een moderne partij blijkbaar best gebruiken kan
en die b.v. de hr. Vanden Boeynants evenmin versmaadt als het pas geeft. Indien dhr. Vanaudenhove zijn doel bereikt, wordt de liberale partij in Vlaanderen bevrijd van enkele verdenkingen of verdachtmakingen als : anti-Vlaams,
anti-christelijk, reactionair. Dat alles dan zonder voeling te verliezen met het
historische liberaal-gezinde Belgische publiek. Een moeilijke opgave.
Een neo-liberaal programma kan, objectief gezien, op sociaal-economisch
gebied inderdaad progressistisch zijn. Liberalisme leidt niet noodzakelijk tot
anti-christelijke houdingen in het openbaar leven eigenlijk zou het tegendeel
waar moeten zijn en aan de oorsprong van de Vlaamse Beweging hebben
meer liberalen dan klerikalen gestaan. Maar een partij is niet slechts een proj ectie van de geest; ze is een historisch gegroeide sociologische werkelijkheid die
niet vatbaar is voor een plotselinge mutatie. De poging van dhr. Vanaudenhove en zijn medestanders is een boeiend experiment, al was het maar omdat de
Liberale Partij, de oudste van het land, zo diep verweven is met de oorsprong
en de ontwikkeling van België als politieke en maatschappelijke entiteit. Zelfs
indien deze pogingen zouden vastlopen op oude zandbanken die iedereen kent,
blijft dit een belangwekkende fase van het Belgisch partijwezen.
De deining in de Belgische Socialistische Partij is wellicht nog belangrijker
dan de veranderingen in de leiding van de Christelijke Volkspartij en van de
Liberale Partij. Men behoort van een kroniekschrijver echter geen zienersgaven
te verwachten: waarheen de spanningen rond dhr. Renard zullen leiden die
dezer dagen zulke scherpe vormen aannamen, moet nog blijken. Voor de toekomst van de Socialistische Partij en van de Vlaams-Waalse verhoudingen zijn
ze in elk geval van overwegend belang.
10 - 6 - '61.

Hektor de Bruyne

Forum
Over bevolking )
In het begin van het jaar 1960 werd de
aarde bewoond door 2.958.000.000 mensen. Volgens schattingen van de U.N.O.
zal de wereldbevolking in het jaar 2000
minimaal 4,8 en maximaal 6,9 miljard
mensen bedragen. Ramingen op lange
termijn zijn riskant: men houdt dan ook
een onzekerheidsmarge aan van ruim
2 miljard mensen (de totale wereldbevolking in 1940) . Deze massale cijfers zijn
voor de moderne mens beangstigend, of
minstens zorgwekkend: dreigt onze aarde,
die woonruimte moet bieden aan zoveel
mensen, niet te klein te worden om alle
mensen onderdak te verschaffen? Aan
emigratie op grote schaal naar een andere
planeet valt in de eerste decennia nog
niet te denken. Willen er inderdaad teveel mensen wonen in het huis van de
wereld, zoals er teveel bomen willen opgroeien in een jong bos? Komen er inderdaad teveel mensen ter wereld, teveel
monden, teveel handen, teveel voeten:
bedreigen honger, werkloosheid, of gebrek
aan levensruimte de mensheid van vandaag en morgen? Dreigt onze aarde
„overbevolkt" te raken. De antwoorden
op dit vraagstuk lopen sterk uiteen. Laten we enige pessimisten en enkele optimisten aan het woord.
De 19de eeuwse auteurs, die steunden
op de sociale fysica van het liberalisme,
en de eigentijdse propagandisten van
„Birth Control" trachten ons deelgenoot
te maken van hun bezorgdheid en angst
voor een afname van onze welvaart door
een toename van medemensen. „Men
moet", zo schreef Malthus, „het vermeende recht van de armen van de hand wijzen om op kosten van de gemeenschap
onderhouden te worden .... Want indien
men zich strikt aan dit recht zou houden

en de schande van ondersteuning zou
wegnemen, dan zou iedere arbeider, ook
al was hij nog zo arm, in volledige bestaanszekerheid kunnen trouwen, zodra
hij er zin in kreeg, aangezien zijn kinderen in ieder geval voldoende zouden krijgen om van te leven .... Het beroep op
de bijstand van de gemeenten moet aan
de arme geweigerd worden; en indien de
particuliere liefdadigheid hem enige hulp
verstrekt, dan eist het belang van de
mensheid met klem dat deze hulpverlening
niet al te royaal zij. Hij moet inderdaad
maar ondervinden dat de wetten van de
natuur (d.w.z. de wetten van God) , hem
veroordeeld hebben om in behoeftige omstandigheden te leven, als straf voor het
feit, dat hij ze overtreden heeft" (door
een te groot aantal kinderen te verwek~
ken) 1 ) .
„Slaagt een ontwikkelde geneeskunst
er in", zo betoogde Bierens de Haan in
1924 in zijn brochure Het fatum van Bevolkingsvermeerderíng, „de sterfte lager
te doen zijn dan wat „natuurlijk" zou
wezen (d.w.z. de bevolkingsaanwas kunstmatig te vergroten) , dan is het niet te
ontkomen gevolg, dat ook het aantal geboorten lager moet worden, dan dit van
nature geneigd is te zijn. Wordt de ene
werking der natuur (de beperkende) belemmerd, dan kan ook de andere (de vermenigvuldigende) geen vrij spel meer hebben .... Toename van de sterfte .... of
afname van de geboorten is een noodlottig, maar onontkoombaar alternatief" 2 ) .
Aangaande de oplossing van het Alge
rijnse probleem schreef M. Bousquet, professor in de sociologie aan de Universiteit
van Algiers, in 1958: „Sedert jaren werkt
men in bestuurskringen en elders aan
plannen om de moeilijkheden in Algerië
het hoofd te bieden, maar bijna niemand
durft zich te wagen aan het essentiële

*) Bij het schrijven van dit artikel werd in ruime mate gebruik gemaakt van: S. de Lestapis, La
Limitation des Naissances, Spes, Paris, (1958), en: S. de Lestapis, Crise de Surpopulation mondiale?
in: Revue de l'Action populaire, 1959, 424-442. Daar alle citaten — op een enkele uitzondering na —
aan deze beide publikaties van de Lestapis ontleend zijn, moge als bronvermelding volstaan worden
met de betreffende passage uit het boek, resp. artikel van deze auteur.
1) o.c., 17.
2) Mr. J. Bierens de Haan Jr., Het Fatum van Bevolkingsvermeerdering. — De Erven F. Bohn,
Haarlem, 1924, 13-14.
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vraagstuk — buiten dat van de vorming
van een autochtone intelligentia nl. de
te snelle bevolkingstoename bij de inheemsen af te remmen om hen in staat te
stellen hun levensstandaard te verhogen.
Een van de voornaamste moeilijkheden,
waarop wij in Algerië stuiten bij onze
pogingen om de levensstandaard van de
bevolking te verhogen, is een feit, dat
men gelijkelijk waarneemt in alle landen,
die weinig ontwikkeld zijn, maar die niettemin geroepen zijn om van de opmerkelijke voordelen te profiteren, welke de
Europese kolonisatie bereid zou zijn hun
aan te bieden: ik bedoel chaotische be-volkingstoename ....
„Indien het onheil, dat bestreden moet
worden, de overbevolking is, welke zijn
dan de remedies? Zeker, de industrialisatie van onze provincie is op zich een
goed ding, maar zich in te beelden dat de
toekomstige Algerijnse industrie jaarlijks
een 100.000 nieuwe arbeiders zal kunnen
opnemen, is ondenkbaar, wanneer deze
arbeiders ter zelfder tijd voortgaan even
grote gezinnen te stichten als vroeger".
„Wijn concluderen dat er slechts één oplossing te vinden is: een anti-geboortepolitiek .... een anti-geboorte--politiek
kan slechts een anti-conceptie-politiek
zijn .... het is evident dat de versprei ding van anticonceptionele middelen voor
deze massa armzaligen een economische
weldaad zou betekenen van oneindig
r---

,

theorieën van menseneters overgenomen,
o.a. de theorie van overbevolking. Zij
pijnigen zich af over de methode om het
geboortecijfer te drukken en om de bevolkingsaanwas af te remmen. Bij ons, ka..
meraden, ligt het probleem heel anders.
Indien bij de 200 miljoen, die wij tellen,
zich nog eens 200 miljoen zouden voegen,
dan zou dat weinig uitmaken" 4 ) .
Radio Peking kondigde in augustus
1958 aan dat er 700 miljoen Chinezen
zouden zijn in 1962, en waarschijnlijk 800
miljoen in 1968, en gaf als commentaar
bij deze prognosen: „Hier onder marxistisch regiem ~ zal er nooit iemand teveel zijn" 5), In een Chinees tijdschrift
voor geleide economie schreef Min Tzu
in 1958: „Het is evident, dat een enorme
massa arbeiders in staat is een enorme
som aan nationaal inkomen te produceren, dat aangewend kan worden om ofwel de kapitaalvorming ofwel de reservefondsen voor de consumptie te versterken. De pessimistische bewering, dat een
dichte bevolking onverenigbaar is met een
snelle aanwas van kapitaal, is dus van
alle grond ontbloot. Wanneer 600 miljoen
mensen inderdaad de vrije loop laten aan
hun enthousiasme voor de produktie, dan
worden hierdoor het nationaal inkomen,
het kapitaal en de consumptie aanzienlijk
vermeerderd, en wordt de levensstandaard
verhoogd" 8), Ching Chi Jen Chiu gaat
in een ander artikel, eveneens verschenen
r–

meer betekenis dan wat de grote weldoe-

in 1958, de voorstanders van de geboor-

ners van de mensheid hun op dit gebied
zouden kunnen aanbieden" 3),

tebeperking te lijf: „Volgens hen zullen,
indien maar „Birth Control" toegepast
wordt, de bevolking gereduceerd wordt
en de armen er van weerhouden worden
om kinderen voort te brengen, alle problemen als bij toverslag verdwijnen en zal
de maatschappij de weg van de vooruitgang kunnen vervolgen. Wij daarentegen
zijn van oordeel dat dergelijke inzichten
onverenigbaar zijn met de materialistische
geschiedsbeschouwing. „Birth Control" is
geenszins de wezenlijke beslissende factor
voor sociale vooruitgang" 7 ) .

Meer optimistische geluiden ten aanzien
van bevolkingstoename beluisteren wij in
communistische kringen. Nadat Malthus
verklaard had dat de miserie onder het
volk het gevolg was van hun groot getal,
voelde Marx zich gedrongen het tegendeel te beweren en de klaarblijkelijke
overbevolking te beschouwen enkel en
alleen als een gevolg van privé-bezit.
Op 7 februari 1955 verklaarde Chroestsjef : „Ons land zal sterker worden naarmate de bevolking in aantal zal toenemen. De burgerlijke ideologieën hebben
3) a.c., 437.439.
4) o.c., 23.
1) a.c., 434.

Met de massieve cijfers uit de eerste
alinea van dit artikel kan men dus twee
5) o.c., 27.
6) a.c., 432.
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kanten uit. Het marxistische Oosten
maakt zich blijkbaar geen zorgen en verklaart welgemoed dat in de socialistische
heilsstaat nooit iemand teveel is, het neomaltusiaanse Westen daarentegen ziet
zijn levensstandaard bedreigd door de
bevolkingsaanwas in eigen land of in de
onderontwikkelde gebieden. De twee
kampen nemen een positie in, lijnrecht
tegenover elkaar: hun economische argumenten kan men tegen elkaar wegstrepen;
het ene argument heft het andere op, zodat er tenslotte niets overblijft. Beide
partijen komen hierin overeen, dat zij
slechts in schijn zich op pure economische factoren willen baseren: in werkelijkheid gaan zij uit van een wijsgerig en

levensbeschouwelijk apriori, dat als een
rode en een witte draad door de interpretatie van de feitelijkheden en door de
voorkeur voor bepaalde economische oplossingen heenloopt.
In liberale westerse kringen ziet men
de mens vooral als „een vrijblijvend individu". De maatschappij is een toevallige
optelsom van dergelijke individuen, waarvan het eigenbelang zwaarder weegt dan
de sociale verantwoordelijkheid voor anderen. Vandaar de vrees voor het getal,
de bedreiging van een groot aantal. Om
eigen welvaart te beschermen en eigen
levensstandaard te kunnen verhogen, laat
men slechts met tegenzin nieuwe meeeters aan de tafel van de wereld toe. Hetzelfde mineur-thema keert in allerlei variaties terug. Geldt voor het gezin: „liever

een auto dan een kind", op nationaal plan
heet het: ,,verdere bevolkingstoename
vormt een bedreiging voor de huidige
welvaart", terwijl op internationaal niveau
verkondigd wordt: „de meest doeltreffende hulp aan onderontwikkelde gebieden
is het op grote schaal verstrekken van
anticonceptionele pillen".
De liberale verhouding tussen bezittende klasse en arbeiders uit de vorige eeuw
zet zich voort in de huidige houding van
rijke landen ten opzichte van achtergebleven gebieden. Ontkende men vroeger het
recht op middelen van bestaan, nu loochent men botweg het recht op het be^
staan zelf. Evenals „de steun" aan armlastigen, wordt „de hulp" aan onderontwikkelde gebieden meer gezien als een
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neerbuigende filantropie dan als een
kwestie van sociale rechtvaardigheid op
voet van gelijkheid.
De marxistische levensbeschouwing
daarentegen ziet de mens vooral als
,,massa". De belangen van de menselijke
persoon worden onder-geschikt aan de
economische en politieke doeleinden van
de onpersoonlijke massa, de staat. In deze
massa is de individuele mens niet in tel:
men heeft dus geen vrees voor het aantal.
De socialistische staat heet iedereen welkom, die zich met de massa laat meedrijven en de partij-politiek helpt versterken.
Wie tegen de stroom ingaat, wordt als
een obstakel in de stroom-lijn van de partij opgeruimd. Omdat de massa-mens
vooral gewaardeerd wordt als nuttig arbeidsvermogen, ligt de conclusie voor de
hand: hoe meer zielen, hoe meer vreugd,
of liever: hoe meer lichamen, hoe meer
arbeidspotentieel. Door haar meedogenloze uitbreiding van de zware industrie
en haar straffe organisatie van de landbouw-kolchozen heeft de sovjet-staat een
politieke en economische wereldmacht
opgebouwd. Hiervoor waren miljoenen
handen nodig; dat hieraan miljoenen
monden beantwoordden, vormde geen
verontrustend probleem: de staat beheerst
niet alleen de produktie, maar normeert
ook de consumptie, en kan aldus de tering
van arbeider en boer zetten naar de nering van het staatsbudget. Bovendien zou
de staat, wanneer dit opportuun wordt,
ook de „produktie" van menselijk leven
van bovenaf kunnen dirigeren.
Het hier in enkele zeer ruwe trekken
geschetste mensbeeld uit een individualistische en collectivistische wereldbeschouwing kan men zonder veel moeite ontdekken in de boven gegeven citaten. De
mens echter is noch vrijblijvend individu
noch massa, maar: persoon én gemeenschap. Hij is niet alleen een bron van
materiële behoeften, maar vertegenwoordigt ook een geestelijk „vermogen". En
deze rijkdom wordt opgebouwd in het
contact met anderen. Persoon en gemeenschap veronderstellen elkaar zoals kind
en gezin. „Overbevolking" raakt zowel
de persoon als de gemeenschap: beiden
moeten in de beschouwing betrokken
worden, anders komt men tot een on-
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menselijke probleemstelling, waarvoor
men on--menselijke uitwegen gaat zoeken.
Uitgangspunt moet zijn niet zozeer het
apriori, dat minder mensen op de wereld
meer particuliere welvaart betekenen,
noch de leuze dat meer mensen grotere
politieke macht vertegenwoordigen, maar
de overtuiging dat persoonlijk geluk steunt
op „mededeelzaamheid" en dat gemeenschap respect . veronderstelt voor „eigen.aardigheden".
Een dergelijk mensbeeld --- een dergelijk apriori, zo u wilt, vanuit een gelovige
visie op het verschijnsel mens — leeft op
de achtergrond van de nu volgende citaten, die een geheel andere Geest ademen
dan eigenbelang of staatsmacht. In een
toespraak tot de deelnemers aan het Wereldbevolkingscongres, in 1954 te Rome
gehouden, verklaarde Pius XII: „De demografie is een jonge wetenschap, maar
zij is van de eerste orde, omdat zij onmiddellijk het menselijk leven raakt en enkele
van zijn meest ernstige individuele en sociale problemen kan verhelderen. Deze
problemen zijn de Kerk niet onbekend: zij
blijft niet onverschillig voor hun beangstigende aspecten, zoals blijkt uit recente
uitspraken van de H. Stoel omtrent het
gezinsleven, de nationale economie en de
betrekkingen tussen de volken, waarvan
sommigen een overvloed aan rijkdommen
bezitten, terwijl anderen zich in tragische
omstandigheden bevinden. Maar de Kerk
heeft de bevolkingsproblemen altijd in

hun werkelijk perspectief weten te plaatsen: dat van een morele persoonlijke bestemming, die door het moedige, zelfs
stoutmoedige handelen in deze wereld,
zijn voltooiing moet vinden in het eeuwig
bezitten van God" s ) .
Kardinaal Montini schreef in een brief,
gericht tot de deelnemers aan de 26ste
Sociale Week, die in 1953 in Italië werd
gehouden: „Zelfs indien een of ander gebied overbevolkt is, zou het een vergissing zijn de schuld van de huidige problemen af te schuiven op de wetten van de
natuur, aangezien deze problemen voortkomen uit het gebrek aan solidariteit tussen de mensen en tussen de volken.
8) o.c., 227-228.
10) a.c., 442.

„Overbevolking" is eerder een voorwendsel om de hebzucht en het egoïsme te
rechtvaardigen hetzij van landen, die in
de opkomst van andere naties een bedreiging van hun politiek overwicht en
van hun levensstandaard zien, hetzij van
individuen, met name van de beter gesitueerden, die er de voorkeur aan geven
royaler te genieten van de aardse goederen ..." 18 ) . In het vervolg van zijn schrijn
ven wijst Montini er op dat de bevolkingsproblemen bestudeerd en opgelost
moeten worden op mondiaal niveau: binnen de werkdadige solidariteit van alle
volken. Eerst wanneer de kunstmatige
grenzen die de volken scheiden, neergehaald zijn, kunnen de materiële goederen
hun natuurlijke functie vervullen om aan
de behoeften van allen te voldoen.
S. de Lestapis besluit een artikel over
het overbevolkingsvraagstuk met een zelfde visie: „ ..... wat gisteren onmogelijk
was, moet morgen mogelijk worden: een
economie van belangeloze leningen en
giften; een voortschrijdende en doelbewuste beperking van de bewapening; onderlinge economische, culturele en sociale
bijstand .... de bedreiging met overbevolking moet omgezet worden in een ontwikkeling, geleid door rechtvaardigheid
en liefde". „Is een dergelijke visie een
utopie? Uit zichzelf beantwoordt zij, in
alle opzichten, aan de betekenis van het
menselijk bestaan in deze wereld. Om
verwezenlijkt te, worden veronderstelt zij
veel meer dan alleen vrijheid en goede
wil: zij sluit een religieuze levenshouding
in jegens een God, die in de anderen bemind wordt als hun betere ik" 10 )
Deze citaten verraden geen pessimistische nachtmerries, noch overdreven optimistische toekomstdromen ten aanzien
van het vraagstuk der overbevolking. Zij
getuigen van een vertrouwvol geloof in
de groei van de verenigde naties naar een
mondiale eenheid, waarin alle volken en
alle mensen beantwoorden aan hun ingeboren opdracht: samen te bouwen aan
een betere wereld en een nieuwe aarde.
Dr. H. I. Oudshoorn S.J.
9) o.c.,

153.

FORUM
Enge Ruimtelijke Ordening
In deze „Plan Age" moet stedebouw
planologie heten. Of, waar het er op aan-

komt het „totale" in het begrip op te voeren en de terminologie melodisch te maken: ruimtelijke ordening.
Deze herdoop is echter het gevolg van
dieper beweegredenen dan het verbale
opportunisme waarmee ons openbaar
leven zich wel eens opblaast. MerleauPonty wordt erdoor bewaarheid: de dingen wisselen niet van naam zonder dat ze
in zichzelf veranderd zijn.
Betreft het hier een verandering ten
goede? Niemand zal ontkennen dat de
urbanistische droom die ongeduldige,
idealistische architecten tijdens de afgelo
pen dertig jaren, vooral in en om de
C.I.A.M., hebben nagejaagd, ongrijpbaar
is gebleven en aan de werkelijkheid te
nauwer nood wat karikaturale kruimels
overliet. Het woord fiasco viel, zelfs uit
de mond van sommige pionieren. Daaruit
zinspelend besluiten dat deze vormgevers
de taak niet aankunnen en bovendien de
oorzaak van de mislukking zijn geweest,
is één van die zonderlinge conclusies die
ons vandaag niet eens meer een wijze
glimlach ontlokken.
Dient niet onder ogen gezien te worden
dat die ontwerpers, haastig, overborrelend
van verantwoordelijkheidsbesef en vitaliteit, het werk probeerden te verrichten
dat economisten, sociologen, demografen,
topografen, juristen, hygiënisten en andere „technici" niet presteerden, en dat
het absenteïsme van deze laatsten wellicht één, zo niet dé oorzaak is van de
wanbof die thans zovelen de ogen opent?
Jarenlang voerde de zich van de nood der
situatie bewuste bouwmeester-urbanist
een monoloog (meermaals gegeneerd beluisterd als een sentimentele aubade) .
Ontmoette hij, zoals Le Corbusier in zijn
Ascoral 1 ) , af en toe één enkel begrij-^
pend, tot medewerking bereid medicus,
agronoom of verkeerstechnicus, dan werd
hij kinderlijk van vreugde en overmoed.
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Tegenwoordig beleven wij het eclatante
ontwaken van de langslapers: de vertegenwoordigers van wetenschap en technologie slaan de hand aan de ploeg en
eigenen zich de leiding toe, en op slag
valt de braakliggende akker ook in het
blikveld van sommige trage instituten zoals universiteiten en ministeries.
Het zwaartepunt der kwestie is van het
transrationele gebied der vormgeving verlegd naar het „zoveel betrouwbaarder",
„serieuzer" domein van een aantal (moderne) wetenschappen met hun objectieve
metingen, statistieken, rentabiliteitsbeloften (en Amerikaans vakjargon) . De aangelegenheid, van naam en deels van inhoud veranderd, heeft vaart en publieke
belangstelling gekregen (en centen) . Maar
wat er ooit, tijdens de naïeve beginperiode met haar congressen, pamfletten en
reine-dwazen-experimenten, als kostbaar
humuszuur in werkzaam was, wordt er
thans zakelijk en met alle waarborg van
efficiency uit weggeperst: de ziel, de idee
der creativiteit. Zo grondig heeft zich dit
snelle desintegratieproces voltrokken dat
men u vandaag een door de economisti-sche visie gedomineerd regionaal ordeningsplan voorlegt met de fiere randbemerking dat er „ook" bouwmeesters en
urbanisten aan „meegewerkt" hebben. En
dat pas begonnen universitaire cursussen
met een gastvrijheid waarin men de intentionele ontferming niet meer van de onschuld kan onderscheiden, opengesteld
worden voor afgestudeerden en gediplomeerde architecten en urbanisten terwille
van dezer opleiding tot planoloog.
Helaas, de gegadigden „die mogen meedoen", krijgen geen blos op de wangen bij
de waarneming van zoveel anti-pudeur.
Zijn zij al murw gemokerd door een maatschappelijk bestel dat bijzonder berekend
blijkt voor het versmoren van musische
intonaties? Slechts enkele geïsoleerde
stemmen van protest weerklonken: o.m.
die van Ir. Raf. Verwilghen 2 ) en Ir. Br.
Urbain van Mechelen s) , de eerste met
het gezag van ervaring en doorleefd

1) Assemblée de Constructeurs pour une Rénovation Architecturale, gesticht te Parijs in 1945.
2) Economisten, Urbanisten en Ruimtelijke Ordening in Kontakt, orgaan van de Vlaamse Architec-

tenvereniging, februari 1961, pp. 3-7. Enigszins uitvoeriger kwam Ir. R. Verwilghen hierop terug in
L'Urbanisme est-il un Art ou une Science? in La Maison, 17e jg., no. 3 (maart 1961). pp. 101-102.
3) Waarheen met de Stedebouw? in De Standaard, 17-2-1961.
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geestelijk engagement, de tweede uit bezielde intuïtie, beiden onbetwistbaar pertinent.
Alleen de synthetiserende creativiteit —
het wezen zelf van de ruimtelijke vormgeving — blijft de enige garantie voor
een harmonisch, authentiek levenskader.
Zij is de onaantastbare voorwaarde voor
een integraal urbanisme. Haar erkenning
impliceert in geen enkel opzicht enige
zweem van miskenning ten aanzien van
de (onmisbare) wetenschappelijke en
technische „deelplanningen", de economische, sociologische, psychologische, e.a.
Een rijp urbanist kan zich alleen maar
verblijden over het analytisch, diagnostisch en programmatisch werk dat hem
uit die sectoren vaak kan geleverd worden (b.v. over de voortreffelijke sociologische studies van Prof. Dr. Sj. Groenman
en zijn medewerkers 4 ) in Nederland).
Zij die sedert kort in België in werkgroepen, overheidsorganisaties en universitaire colleges the one best way voor de

ruimtelijke ordening in rationeel-technische, exact-wetenschappelijke zin verkondigen, zouden zich eens moeten afvragen
of aan hun instrumentarium niet een bepaalde constellatie van geheimen fataal
blijft ontsnappen. En of het simultane
denken waarvoor één hunner grote voorgangers, Patrick Geddes, zo indringend
heeft gepleit, wel aan ánderen zou kunnen vergund zijn dan aan hem in wie de
analogische belevenis van de meest heterogene, zelfs hibriede problematiek op natuurlijke wijze gekristalliseerd wordt tot
de zuivere, geloofwaardige verwezenlijking: de vormcreator, de kunstenaar, de
geboren urbanist.
Ordening der menselijke ruimte wordt
eerst overall ordening dank zij de adem
van de creativiteit, die, verderreikend
dan de blote constatering, de polariteit in
onze ervaringswereld omzet in een kwalitatieve herschepping van het geschapene.
Zonder haar blijft ruimtelijke ordening
een skelet, gealiëneerd en eng.
K.-N. Elno

Boekbespreking
GODSDIENST
AXTERS, O.P., St., Geschiedenis van
de vroomheid in de Nederlanden. IV: Na
Trente. — De Sikkel, Antwerpen, 1960,

X-399 pp., ing. Fr. 380, geb. Fr. 430.
Met dit vierde deel besluit Pater Axters
zijn in 1950 aangevangen groots werk.
Het omvat de periode van 1550-1560 tot
1720-1730, van de Trentse hervorming en
de oprichting van 14 nieuwe bisdommen
tot de beginnende eeuw van de verlichting. Dit deel vertoont minder eenheid
dan de vorige, doordat de auteur de tien
grote kloosterorden achter elkaar behandelt, en voor elke orde de bronnen, de
eigen vroomheid en de geestelijke literatuur bespreekt. Daarna handelt hij over
de koorheren, de kluizenaars, de begijnen
en ten slotte de lekenvroomheid, zodat,
merkwaardigerwijze, alleen de seculiere
clerus niet behandeld wordt. In de bespreking van de vorige drie delen hebben
wij reeds voldoende gewezen op de degelijkheid en de acribie van de auteur en
4)

aangestipt dat het niet in zijn bedoeling
lag de lezer een schitterend geschreven
synthese van de Nederlandse vroomheid
te bieden, maar wel een nauwkeurige opgave van de huidige stand van de wetenschap betreffende de onderscheiden aspecten. In dit opzet is de auteur ten volle
geslaagd. Zo treffen in dit deel weer de
talrijke voetnoten, de enorme bibliografie
(p. 293-354) en de drie uitvoerige registers (p. 355-388) . Een paar bemerkingen
slechts. In het hoofdstuk over de Jezuïeten
(p. 22-44) spreekt de auteur voortdurend
over hun kloosters en hun kloosterideaal.
Welnu, aangezien noch Sint-Ignatius,
noch de Constituties, noch de algemene
Oversten ooit over „kloosters" spreken,
is het duidelijk dat er geen ,,Jezuïetenkloosters" bestaan: wie niet realiseert wat
dit in zijn diepste grond als openheid
tegenover de lekenwereld betekent, kan
geen juist inzicht hebben in de Jezuïetenspiritualiteit. „Soldateske orde" (p. 25) is
een vertekening van „militante" en „uitgesproken apostolische" orde. Waar de

Zie o.a. Problemen van de grote stad, reeks: Mens en Medemens, Utrecht-Antwerpen, 1958.
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auteur spreekt over „een poging (van de
Oversten) aan de belangstelling voor de
mystiek een grens te stellen" (p. 26) had
hij hier aan toe kunnen voegen, dat de
Oversten alleen afkerig waren van een
zuiver contemplatieve mystiek, maar niet
van de Paulinisch, apostolisch gerichte
mystiek; hoe kan men anders het bestaan
van vele mystici in de Jezuïetenorde verklaren? Ten slotte een meer algemene opmerking: in dit boek missen wij pijnlijk
een exposé over de terugslag van het
jansenisme na 1640 op de Nederlandse
vroomheid. Dit op zij gelaten, feliciteren
wij van harte de auteur en ook de moedige uitgever van dit merkwaardige en
degelijke werk, dat nog decenniën het
grote standaardwerk over de Nederlandse
vroomheid zal blijven. M. Dierickx
FRAINE, J. De, Gods hart in Gods
woord. ~ Beyaert, Brugge, 1961, 132
pp., ing. Fr. 55.
Na Bijbels Bidden bundelt dit boekje andermaal een serie bijbelse meditaties, die
reeds onder de vorm van artikelen verschenen waren in De nieuwe Boodschap.
Het eerste deel bespreekt een aantal bijbelse Godsvoorstellingen (Gods hand,
Gods ogen, enz.) en toont dat deze ,,antropomorfismen" niet getuigen van een
onvolgroeide, maar integendeel van een
hoge godsdienstigheid. Het tweede deel
ontleedt enkele der mooiste psalmen. De
vrome benadering van de schriftuurtekst
wortelt in de veilige grond van een wetenschappelijk verantwoorde schriftvers
klaring. H. Hendrickx
HORNEF, J., Reverrons-nous Ie diaere
de 1'Eglise primitive? (Rencontres, 57) .
Ed. du Cerf, Parijs, 1960, 224 pp.,
ing. NFr. 6.
In dit boek komt een leek aan het woord
die over theologie schrijft. Huisvader,
voorzitter van de rechtbank, heeft hij
sinds jaren zijn vrije tijd aan de studie
van het laicaat besteed, en werd de vu
rige promotor van een mogelijke herstelling van het diakenambt in de Latijnse
kerk. Dit werk geeft de synthese van zijn
vorige geschriften. Het werd onlangs vervolledigd in een artikel van de Nouvelle
Revue Théologique, waar Hornef in samenwerking met Winninger het hele probleem nog eens overschouwt. De vraag is
steeds actueler geworden sedert Pius XII,
na de lezing van het artikel van Pater
Epagneul, O.P. in hetzelfde tijdschrift, in
Zijn openingsrede aan de leden van het
-
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tweede Wereldcongres voor het lekenapostolaat op deze mogelijkheid zinspeelde. Hornef zelf beoogde met deze hernieuwing van het diaconaat zowel de clerus te helpen als de „leek" een deelname
te bieden aan de cultuele functies in de
Kerk, hetgeen neerkomt op een opname
in de wijdingshiërarchie. De vraag was
of in dit geval die leken nog leken waren.
Pius XII antwoordde hierop negatief. In
het brandpunt van de discussie blijft echter de vraag of dit autonoom diaconaat
nodig en doelmatig is en hoe het institutioneel zijn eigen plaats in de kerkelijke
samenleving krijgt. J. Beyer
ZURCHER, J., Die Gel" de im Ordens.
leben, Bd. III. Die Keuschheit. — Benziger, Einsiedeln, 240 pp., ing. Zw. Fr.
13,80.
Deze Duitse vertaling van het verzamelwerk La Chasteté door Pater Plé in 1953
uitgegeven kunnen we alleen maar aanbevelen. Verschillende bijdragen blijven
van grote waarde o.a. die van Soeur
Jeanne d'Arc O.P. over „La chasteté et
la virginité consacrée dans l'Ancien et le
Nouveau Testament". Op canonisch gebied werd de nota van P. Creusen z.g.
overgenomen. De bibliografie werd bijgewerkt; wij hadden er graag het werk van
R. Metz over de Maagdenwijding vermeld
gezien. Wat het theologisch gedeelte be~
treft zijn de beschouwingen over Maagdelijkheid en theologaal leven vrij oppervlakkig; zij werden hier niet volledig
overgenomen.. Eens te meer ziet men hoe
dit deel van de theologie op vernieuwing
en verdieping wacht. J. Beyer
CHARMOT, S.J., Francois, La Sainte
Vierge et la mystique des voeux. ~ P.
Lethielleux, Paris, 1960, 142 pp.
P. Charmot heeft alleen al als geestelijk
schrijver een respectabele staat van dienst,
zodat zijn naam reeds garant staat voor
de degelijkheid en vroomheid van wat hij
biedt. Hetgeen hij schrijft kan dienst doen
als meditatieboek, geestelijke lezing, en
stof leveren voor geestelijk onderricht.
Het lijkt ons zeer waardevol dat hij naast
moderne religieuze en theologische literatuur overvloedig gebruik maakt van de
klassieke Franse geestelijke schrijvers en
van Sint-Thomas. Wij mogen niet verwachten hier een laatste woord te horen
over het behandelde onderwerp; hetgeen
wij vinden is vaak verrassend rijk. Toch
sluit dit niet uit dat men bij een onderwerp als de gehoorzaamheid meer zou
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verlangen te horen over de religieuze situatie zoals die beleefd werd en wordt in
waarlijk kruisigende omstandigheden van
waarachtig gelovig gehoorzamen; ook
voor beide andere geloften, zij het in
mindere mate, zou dezelfde wens geuit
kunnen worden. C. Verhaak
GUILLERMOU, Alain, St. Ignace de
Loyola et la Compagnie de Jésus (Maitres spirituels, 23) . ~ Editions du Seuil,
Paris, 1960, 189 pp.
Geheel volgens de opzet van de collectie
waarin dit werkje verschijnt, wordt eerst
het leven van Sint-Ignatius geschetst; dit
gebeurt zo dat het tegelijk de lezer inleidt
om, na een samenvattend hoofdstuk over
le manre spirituel (rond de thema's gehoorzaamheid en eenheid van beschouwing en apostolische activiteit), het voornaamste van Ignatius' literaire nalatenschap te kunnen verstaan: de fragmenten
van zijn geestelijk dagboek, de Constituties van zijn orde, en vooral de Geestelijke Oefeningen die uitvoerig behandeld
worden. Tot slot een hoofdstuk, hoofdzakelijk bestaande uit een drietal close-ups
van de geschiedenis der Jezuïetenorde: de
reducties van Paraguay, de confrontatie
met het Jansenisme, en de Chinese ritenstrijd, alles zo gekozen en behandeld dat
men er een indruk van krijgt hoe de geest
van de stichter bij zijn volgelingen bleef
leven. De auteur van dit hoogstaand vulgarisatiewerk maakt overvloedig gebruik
van recente literatuur over zijn onderwerpen. Zoals het geval was bij andere pu-blikaties in deze serie, is de uitgave aantrekkelijk verzorgd en voorzien van een
zeer groot aantal illustraties, waaronder
veel reprodukties van oude gravuren.
C. Verhaak
ZUNDEL, Maurice, La liberté de la foi.
(Coll. Credo). r Plon, Parijs, 1960, 174
pp.
Deze bundel wijsgerige en theologische
meditaties zijn variaties op het thema
„vrijheid", als de wezenlijke kern van de
mens, vooral in de christelijke levensbeschouwing. De mens is meer dan een
brok biologie, een ding of een object. Hij
heeft een transbiologische bestemming.
Hij is een subject dat het gegevene scheppend overstijgt. Die vrijheid bemediteert
de auteur in verband met enkele fundar
mentele problemen: God, het atheïsme, de
schepping, het huwelijk, de Kerk, e.a. De
waarde van het boekje ligt vooral hierin
dat de auteur die algemeen menselijke

vragen, beschouwt in hun hedendaagse
verschijningsvorm, waarin ze door een
getechnificeerde en positivistische levensinstelling bedreigd worden. Dit boekje,
dat in de behandeling toch wat abstract
uitvalt, zal de lezer toch tot een vruchtbare bezinning aanzetten. J. Vercruysse
LITERATUUR
LEEUWEN, Boeli van, De rots der
struikeling. — P. N. van Kampen
Zoon N.V., Amsterdam, 203 pp.
Deze rommelige, maar van talent getuigende roman verhaalt met stukken en
brokken het leven van een jong Curacaoër, voor wie zijn dor en kaal geboorte-eiland „de rots der struikeling" is. De
sfeer van het boek is sterk Baudelaire-aans, rauw sensueel en tevens doortrokken van een Bijbelse getormenteerdheid
om het goddelijke. Een merkwaardig
boek, beter geschreven dan wat er doorgaans aan romanlectuur van de pers
komt. De jonge Curacaoër, die hier wordt
voorgesteld, „struikelt" inderdaad over
alle details van het leven, zijn familie,
zijn omgeving, zijn lotgevallen en belevenissen, tot hij de dood vindt in een rivier
van Venezuela op zoek naar diamanten.
De auteur van deze roman zal zijn evenwicht nog moeten vinden als schrijver,
wellicht ook als mens, om lezend Nederland plotseling misschien met een ongewoon boek te verrassen. J. van Heugten
's-GRAVESANDE, G. H. ,De geschiedenis van de Nieuwe Gids. Brieven en
documenten. Supplement. — van Loghum
Slaterus, Arnhem, 1961, 139 pp., f 8.90.
In dit supplement op De geschiedenis van
de Nieuwe Gids publiceert 's-Gravesande
een groot aantal brieven en notities, die
in 1955, het jaar toen de Geschiedenis
uitkwam, nog niet toegankelijk waren.
Vooral door het terugkeren van het tijdens de oorlog verdwenen archief van F.
van der Goes en door het toegankelijk
worden van het archief van Jac. van
Looy werd het de auteur mogelijk nieuwe
gegevens te verzamelen. Dit supplement
dient gebruikt te worden in verband met
de grote „Geschiedenis"; op zich zelf
heeft het niet zoveel waarde of bekoring.
Het is een noodzakelijke aanvulling van
het boeiende en in menig opzicht revelen
rende grote werk van 1955.
J. van Heugten
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Reeks Ontmoetingen, Van WILDEROT
DE, A., F' 'p De Pillecijn, BOSHOUWERS, R., Sven Stolpe, van der HALLEN, Georges Bernanos, KROJER, M.,

Anton Tsjechov, van HAGELAND, A.,
Ernest Claes, ETIENNE, F., Rab. Ta -

gore. NOË, J., Arthur van Schendel.
PINNOY, M., Albert Camus. VANDERSCHAEGHE, P., Heinrich Bóll. ^- Des-

clée De Brouwer, Brugge, 1960 - 1961, 50
pp., ingen. Fr. 20.
Door den band verdienen deze nieuwe
bundeltjes Ontmoetingen aanbeveling.
Enkele auteurs hebben wel met overhaasting gewerkt: hun taal is onzuiver, hun
gedachte niet rijp. Vooral het bombastisch
schermen met termen als „internationaal
niveau, Europees peil" e.d.m. schaadt aan
het opstel over E. Claes.. Anderzijds leverde J. Noë een belangrijke bijdrage,
waar hij de hoofdmotieven in het werk
van A. van Schendel (vlucht en liefde
tijdens de Italiaanse periode; zich-zelf-zijn
en noodlot in de Hollandse romans) tot
eenheid brengt. Terwijl A. van Wilderode
het oeuvre, de stijl en de geestelijke evolutie van De Pillecijn op merkwaardige
wijze analyseert. Geschreven met bezinning en smaak, weet hij de auteur naar
grootheid, begrenzing en tekorten te beoordelen. Een pareltje. J. Du Bois
ROGGEMAN, Willem M., De revolte
der standbeelden, ~ Ontwikkeling ;S.M.,
Antwerpen, 1960, Fr. 50.
De schilderijen van Maurice Wyckaert,
deze abstracte fauvist met zijn heldiepe
kleuren, bezitten ondanks opstandigheid

een triomfante vreugde. Wyckaert heeft
een zeer persoonlijk beleven van onze tijd
weten uit te drukken. Nu lijkt het wel de
kwadratuur van de cirkel deze kleurkunst
in taalpoëzie om te zetten. Roggeman

heeft het aangedurfd zonder evenwel vol-ledig te slagen. Deze verzen zijn welis
waar sterk, hard, brutaal, uitdagend, maar
slaan soms naar het proza om, een neiging die Wyckaert helemaal vreemd is.
Ondanks dit tekort is deze bundel reeds
om de opzet interessant. J. Du Bois
POSSEMIERS, Paul, Inwijding, geselecteerde gedichten 1953 1958. De Sikkel
N.V., Antwerpen, 1959, 35 pp.
Deze verzen trachten (?) het midden te
houden tussen stereotiepe gevoelens en
-

—

experimentele vormgeving, een opzet die
gewaagd lijkt, maar sterk aanspreekt als
maar .... de dichter genoeg dichter is om
dergelijke bruggen te slaan. Zo groot is
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Possemiers jammer genoeg niet. Hij
schrijft zorgzaam, maar zijn verzen slaan
niet in. Hij mist nog poëtische kracht, en
zonder dit fundament is elke poging tot
bouwen reddeloos tot mislukken gedoemd.
J. Du Bois
WALRAVENS, J., Waar is de eerste
morgen. De levende experimentele poëzie
in Vlaanderen. ~ A. Manteau N.V.,
Brussel, 233 pp., ing. Fr. 75.
Deze herbewerkte en aangevulde bloemlezing biedt een uitstekend beeld van de
Vlaamse experimentele poëzie. Walravens heeft nu ook enkele proeven van
essay's opgenomen, o.a. een eigen opstel

dat voor oningewijden verhelderend wer
ken zal, al mist het diepte. De eigenlijke
inleiding, uit de eerste uitgave zonder
meer overgenomen, klinkt wat sofistisch.
Dit werkje zal hopelijk bijdragen tot een
betere kennis van de niet-klassieke poëzie
en een grotere waardering ervan. Jammer
dat Walravens alles zowat over één kam
scheert. Zijn beoordeling mist reliëf; hierdoor komen de besten, Claus, De Bontridder, Vandeloo, Pernath niet tot hun
recht. J. Du Bois
KRUITHOF, C. L., Brigitte. r-- Ontwikkeling S.M., Antwerpen, 1960, 31 pp.,
ing. Fr. 30.
Men kan in deze kleine bundel de geestelijke odyssee van een huwelijk zien: liefde
en groei naar elkander, moeilijkheden en
vervreemding, het kind dat geboren wordt
en sterft, de crisis en de diepere toenaden
ring tot elkaar. De rustige gang van het
vers, de tere maar zeer oprechte gevoe^-

ligheid, de soms schroomvolle woordkeuze klinken als een zacht prevelen, waar-mede de innerlijk gekwetste maar gerijpte
mens de vrouw Brigitte tot dezelfde innerlijke grootheid voeren wil. Zo verenigt Kruithof leven en poëzie. Al strandt
het vers af en toe in retoriek, mede wegens de techniek der vooruitschrijdende
herhalingen, toch bevat deze bundel het
beste van wat de dichter ons tot nog toe
te lezen gaf. J. Du Bois
KATAN , Edw., Achter het masker. ---

J. M. Meulenhoff, Amsterdam; Diogenes
Boekhandel, Antwerpen, 1960, 171 pp.,
Fr. 27.
Het Nederlandse toneel bezit niet al te
veel gedenkschriften. De charme van deze
bundel gesprekken met vertegenwoordigers van het Nederlands toneel bestaat er
precies in dat hij een aantal herinneringen
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aan vroegere tijden verbindt met de overpeinzingen van mensen die nog volop in
de beweging staan. De gelegenheidspraatjes, die een grondige vertrouwdheid met
ons verleden verraden, krijgen een losse
toon mee waaraan geen zweem van pretentje te pas komt. Dat is dan ook ons
enig bezwaar; met iets meer élan viel hier
een coulissengeschiedenis van 50 jaar Nederlands toneel samen te stellen, nu schrikt
het boekje voor die bedoeling terug. Het
geheel biedt talrijke gezellige anekdotes
maar net niet genoeg overzicht en inzicht.
C. Tindemans
OOMS-VINCKERS, C. J., Een schorpioen voor een ei, La Rivière tii Voorhoeve, Zwolle, 216 pp., f 7.90.
De schrijfster heeft zich gewaagd aan
een roman, die in Rusland speelt onder
Sovjet-mensen, een niet gemakkelijke
taak, ook al heeft men Rusland bereisd.
De aan het evangelie ontleende titel zegt
genoeg over de tendens van het verhaal,
dat geen literaire pretenties heeft.
J. van Heugten
r

HACKS, Peter, Theatersti cke. — Aufbau-Verlag, Berlin-Ost, z.j., 305 pp.,
D.M. 8.70.
Het is aan de drie hier opgenomen stukken van deze jonge Duitser (1928), die
in 1955 Oost-Berlijn boven München verkoos, te zien dat hij B. Brecht sterk bewondert. De kennismaking met het extatische in Brechts produktie, met zijn leerstuk en vervreemdingstheorie, met zijn
songtechniek en zijn balladenwereld heeft
haar sporen achtergelaten. In de losse
opeenvolging van taferelenreeksen zitten
aspecten van kabarettistisch-groteske,
vaak didactisch-propagandistische, soms
ook lyrisch-weemoedige, maar meestal
bewust demonstratieve aard, die alle samen S.'s toneelopvatting kenmerken als
gegrond op een gelegenheid tot volks bespiegelen en sociologisch beïnvloeden.
Vandaar de negatieve klemtoon, antikerks
en proletarisch gechargeerd, in Das
Volksbuch vom Herzorg Ernst oden Der
Held und sein Gefolge vandaar ook de
,

niet verborgen nabootsing van Brechts
Galilei door C. Columbus als heraut van
het wetenschappelijke, lees ongodsdienstige, tijdperk voor te stellen in Eróf f nung
des indischen Zeitalters, vandaar de onverbloemde klassenstrijdmotieven in het
antimilitaristische Die Schlacht bei Lobositz. Wat S. mist is het opdringerige, het
onaangename, het bezwerende dat zijn
leermeester bezit. Bovendien zijn vele

satirische personages al te grof aangezet,
te burlesk, wat intentie en artistieke potentje in ongelijk evenwicht brengt.
C. Tindemans
PIRANDELLO, Luigi, Dramen, I.
Verlag Albert Langen-Georg Müller,
München, 343 pp., geb.
Uit de 39 toneelstukken die S. (18671936) op zijn actief heeft, staan er hier 5
gebundeld, die thematisch en ideëel samenhoren. „So ist es, wie es Ihnen
scheint" (1917) , „Die Narrenkappe"
(1917) , „Das Vergnügen, anstndig zu
sein" (1917) , „Sechs Personen suchen
einen Autor" (1921) en „Heinrich der
Vierte" (1922) leveren elk voor zich bewijzen van de compositorische kracht, het
essentiële pessimisme en de stilistische
adequaatheid waarmee hij hier zijn theater van het medelijden argumenteert. Met
bezorgdheid, met toewijding, maar ook
met niet aflatende directheid ontmaskert
S. het menselijk-al te menselijke, gooit
echte mensen met gemaskerde samen, zodat op de lange duur de schijn niet van
de werkelijkheid, de waarheid niet van
het bedrog te onderscheiden vallen. Al
deze mensen weifelen tussen willen en
kunnen, hun dromen wisselen af met
nuchter zelfinzicht en zelfs de kranigste
of meest eenlijnige figuur maakt uiteindelijk toch nog een volte-face. Tevens is
zijn technische begaafdheid altijd zo intens dat in de variërende bouwschema's
telkens te herkennen valt dat een gegeven
situatie precies die vorm heeft gekregen,
die er het maximum aan effect en interpretatie voor waarborgt. C. Tindemans
WEISS, Auréliu, Le destin des grandes
oeuvres dramatiques (Collection ,,Alternance") . — Les éditions du Scorpion,
Parijs, 1960, 158 pp.
Ongetwijfeld is het erg verdienstelijk dat
S. de aansprekelijkheid van de klassieke
thema's in onze huidige geesteswereld
poogt te funderen. De antieke problemen
verschillen in essentie hoegenaamd niet
van wat ook de hedendaagse mens bezig
houdt. Wel zijn er accentverschuivingen
te noteren, die hier door de nogal uitvoerige belangstelling voor de historische
belichting van nogal willekeurige figuren
als Cleopatra, Romeo, don Juan, Jeanne
d'Arc en Lucretia, worden gedocumenteerd. Vanzelfsprekend komt daarbij de
moderne tendens aan de orde, klassieke
thema's nieuwe gestalte te geven. Persoonlijk mis ik hier de muziek als stimulerende inspiratiebron. En verder laat
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deze studie niet zien, hoe de schakeringen, die het classicisme reeds kende en
die voorts door de romantiek en vooral
het impressionisme zijn aangebracht, ten
slotte resulteren in wat de laatste decenr
nia (denk aan Camus' Caligula b.v.) aan
positief irrationalisme, aan bezetenheid
van het tragische existentiebewustzijn
hebben opgebouwd. S. snijdt niet alleen
een dankbaar maar ook een belangrijk
thema aan, doch heeft zijn opzet niet
grondig genoeg uitgewerkt.
C. Tindemans
GOETHE-Handbuch, seine Welt und
Zeit in Wirk und Wirkung. 2. Aufl. her.ausg. von A. ZASTRAU, Lief. 8-13
(Bernoully-Egmont) . — J. B. Metzlersche
Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1955,
Col. 1121-2080, voll. in 6 Bden, geb.
D.M. 9 per Lief.
In vroegere recensies heeft F. De Raedemaeker de grote wetenschappelijke waarde van deze tweede, omgewerkte uitgaaf
van het Goethe-Handbuch in het licht
gesteld (zie 23 (1955--1956) , pp. 980-981;
24 (1956-1957) , p. 590; 26 (1959-1960) ,
p. 591) . Ook de volgende afleveringen
(van de achtste tot de dertiende: Bernoul.
l y-Egmont) bevestigen dat bevoegd oordeel. Met een nooit falende accuratesse
en volledigheid wordt in deze zes aflever
ringen het beeld van Goethe verder getekend: alle steden die hij ooit bezocht en
in zijn geschriften vermeldde, zelfs een
klein dorpje op een bijrivier van de Rho
ne, alle personen met wie hij in aanraking
kwam (zelfs een banketbakker, die hem
een pièce montée bezorgde, alle persoonlijkheden tegenover wie de dichter stelling nam (artisten, schilders, literatoren
uit zijn tijd en uit vroegere perioden),
worden hier vermeld, met de juiste aanhaling uit Goethe's werken. Verder komen we zijn houding te weten in verband
met een aantal levensrealiteiten: bezit, ber
grafenissen, bedelaars, bier of brillendragende mensen. Van de ideologische interessen worden hier vooral behandeld: de
Bijbel (17 col.) , de biologie (50 col.) , de
botanie (20 col.) , het drama (35 col.) .
Zeer belangwekkend zijn de bladzijden
gewijd aan de bibliografie (9 col.) , aan
Dichtung und Wahrheit (26 col.) , en aan
de edities (67 col.) . Uit al deze bonte
gegevens verschijnt de figuur van de geniale dichter als een minzaam mens (een
onbekende mineraloog, die hem een werkje stuurt, bekomt door zijn toedoen een
eremedaille van het mineralogisch Insti.
tuut van Jena) , maar tevens als een vrij-
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geest, die het positieve Christendom (b.v.
de „bijbelvastheid" van zijn moeder) volledig overboord heeft geworpen. De genialiteit van Goethe komt tot uiting in
een werkje, dat hij reeds op achtjarige
leeftijd schreef, nl. een Duits-Latijns conversatieboekje. J. De Frame
BROCK-SULZER, Elisabeth, Friedrich
Durrenmatt. Stationen seines Werkes. ~
Verlag Die Arche, Zürich, 1960, 144 pp.,
Fr. 9.80.
Geen enkel ogenblik ontwijkt S. het besef
dat ze een landgenote, een vriendin en
een bewonderaarster van haar onderwerp
is. En het is prettig vast te stellen dat dit
de helderheid van haar oordeel niet beïnvloedt. De ondertitel houdt in dat deze
monografie niet in hoofdzaak over Durrenmatt zelf maar over zijn werk handelt,
iets wat te vaak vergeten wordt. De chronologische zowel als artistieke opbouw
van zijn evolutie als dramaturg én epicus
wordt grondig ontleed. Nergens verleidt
de opvallende plaats, die Dürrenmatt zelf
aan zijn theater heeft toegekend, S. ertoe
alleen dit aspect te onderzoeken, maar
door een handige analyse van zijn vroeg
proza, zijn anti-thrillers en eindelijk ook
eens zijn luisterspelen haalt ze de grondthema's van zijn opstandigheid in niet
geijkte zin naar voren. Naar mijn gevoel
onderschat ze, met het opnoemen van
Aristophanes, Racine, ;Swift en Balzac als
geestelijke inspirators, de formele invloe
den o.m. van Brecht, die Dürrenmatt toch
bewijst, maar daardoor liet ze zich een
enige gelegenheid om de eigenheid van
deze Zwitserse Einzelgânger ethisch, f ilosofisch én literair uitvoerig en overtuigd
te belichten, niet ontgaan. Foto's, Diirrenmattschetsjes, manuscriptexcerpta en
typografische avantgarde vormen samen
één onverzwakt genoegen. C. Tindemans
HEBEL, Johann Peter, Die schönsten
Geschichten. Uitg. en nawoord Hans
Franck. ~ Nymphenburger Volksbuch,
1960, 320 pp., geb. D.M. 8, 80.
BERGENGRUEN, Werner, Der letzte
Rittmeister. Bücher der Neunzehn, bd.
74.— Nymphenburger Verlagshandlung,
München, 1960, 354 pp., geb. D.M. 8,80.
Twee onvindbaar geworden boeken in
een nieuwe, keurige én goedkope uitgave.
Is het eerste reeds klassiek, het tweede
wordt het snel. De evangelische prelaat
J. P. Hebel schreef zijn pittige anekdoten
en verhalen in het Schatzkástlein des
rheinlándischen Hausf reundes; de mooi~
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ste, ook latere, zijn hier verzameld. Vele
ervan werden Europees bezit en men is
soms verwonderd ze hier in de stijl van
hun ware vader terug te vinden: die verhalen uit de „Napoleontische tijd" werden toen als actueel modern verteld door
tijdgenoot Hebel, en werden onsterfelijk.
Ons modernen treft het, met welk open,
goed christelijk geweten de beloning voor
de morele daad steeds in zeer aards kapitaal wordt gemunt. Bergengruen's Rittr
meister, uit de Baltische staten verdreven,
zijn leven in bescheiden armoede eindigend aan een Zwitsers-Italiaans meer, behoort tot de roerende figuren van verdwijnende groten, die een definitieve stijl
en deugd met zich meenemen waarvoor
geen plaats meer is in onze wereld: de
laatste gentleman van Waugh, de laatste
aristocraat van Saint-Pierre, en hun aller
voorvader de laatste ridder don Quijote.
Het humoristisch-weemoedig bericht over,
de herinneringen en verhalen van de Ritt^meister, huldigen de verdwenen Grossr
mut, die zoveel glimlachende cultuur en
deugd veronderstelt uit een wereld met
een andere waardenschaal, dat wij ze ons
niet meer kunnen voorstellen. Deze handige einmalige Sonderausgabe van de
Rittmeister zal zeer welkom zijn.
A. Deblaere
,

KAYSER, Wolfgang, Geschichte des
deutschen Verses. --- Francke Verlag,

Bern, 1960, 156 pp., Zw. Fr. 10, geb.
Zw. Fr. 12, 80.
In 1958 hield Prof. Kayser te Göttingen
10 lezingen voor studenten van alle fa-culteiten; hij moest dus veel vaktermen
en ~begrippen vermijden of door eenvou-

dige voorbeelden aanschouwelijk maken.
Zijn talent om moeilijke dingen helder
voor te stellen (cf. Das sprachliche
Kunstwerk) bewijst hij hier opnieuw. De
colleges, op band opgenomen voor eventueel later gebruik, samen met de in de
nalatenschap weergevonden min of meer
uitgewerkte manuscripten ervoor, boden

Ursula Kayser de mogelijkheid ze als
sluitend geheel uit te geven. Niet alleen
een piëteitsvolle daad, maar een zeer
nuttige dienst. De 16e eeuw is als uitgangspunt genomen, Opitz, de 17e eeuw,

Klopstock en de 18e, de evolutie tot
Goethe, Goethe's lyriek, Schiller, de ro
mantiek en tenslotte de modernen krijgen
elk een eigen hfdst. Mist het boek soms
wetenschappelijke bondigheid, men is
dankbaar om het leven, de voorbeelden,
de bemerkingen of anekdoten, die een zo
abstract onderwerp (en Kayser blijft

strikt bij zijn onderwerp: het vers als
vorm!) tot een boeiende ontdekkingstocht
omtoveren. A. Deblaere
URZIDIL , Johannes, Prager Triptychon.
Langen, Georg Müller,
ller, M
V n-

chen, 1960, 231 pp., geb. D.M. 14,80.
Woont U. in New York, zijn hart is in

Praag (= Die verlorene Geliebte, zijn

grote roman) . Zijn triptiek is een magi-

sche oproeping van Praag zoals hij het
gekend heeft en het niet meer is, opgebouwd als een herinneringsretabel. De
predella: de oude stad met al haar contradicties in één machtig leven. De linkervleugel vult de in haar eigen verre
historie verloren burgerfamilie Wellner,
wier enige zoon in een opstand van elementair en mateloos rechtvaardigheidsge
-voelrdwijnt.Hmvakbeht
schrijn van de literaire vagebond, de jood
,

schrijn van de literaire vagebond, de jood
Karl Weissenstein: dit kernstuk en zijn
held verdienen onsterfelijkheid, het is één
van de beste stukken van de hedendaagse
Duitse letterkunde. De rechtervleugel
toont de van tering stervende, niet-geslaagde dichter, pathetische figuur uit het
literair-joodse caféleven van de expressionistische tijd, rond Werfel, Kafka e.a.
De bekroning is een temps retrouvé: herinnering aan bont theaterleven in de gulden stad. Het geheel behoort echter
geenszins tot de gebruikelijke evocatie.literatuur: het is ongemeen krachtig, intens, monumentaal levend. Voor gevorm
de lezers. A. Deblaere
Afrikaanse Lyrik. Afrikaans-Deutsch.
Uitg. & vert. Helmut Erbe. --- Max Hueber-Verlag, München, 1959 , 272 pp., geb.

D.M. 5.80.

Naast een bundel Vlaamse lyriek, is in de
reeks van het Institut f i r Auslandbeziehungen van Stuttgart, goedkoop voor een
zo keurig en voornaam uitgegeven boek,
ook een bundel Afrikaanse lyriek verschenen, met de Duitse vertaling in juxtapositie. Rob. Antonissen, geboren Vla
ming, maar professor aan de Rhodesr
universiteit schreef de inleiding. In het
nawoord breekt de vertaler, die het Afrikaans ter plaatse leerde kennen, geestdriftig een lans voor de eigen stijl, kracht
en visie van deze jongste telg der Ger
maanse poëzie. De drie grote generaties
zijn duidelijk onderscheiden: die van Cel.
liers, Totius en Leipoldt, nog geworteld
in de 19e eeuw en zangers van vaderlandse gevoelens, de generatie 1900-1920
met de van den Heever's en de Louw's,
die de Afrikaanse poëzie door menselijke

BOEKBESPREKING
diepte en rijkdom een plaats verschafte in
de wereldletterkunde, de generatie van na
1920 met haar moderne problematiek en
krachtige uitdrukking: Eybers, Van Heerden, Pretorius, Philander, Blum, enz. Tegen de moderne vertaalregel in, die voorrang verleent aan de juiste weergave van
geest, ritme en atmosfeer van het gedicht,
koos Erbe de letterlijke trouw: hij heeft
gelijk, want bij een zo stamverwante taal
kan men licht de geest in het origineel
terugvinden wanneer men zich dank zij
een exacte vertaling eerst even van de
juiste betekenis heeft vergewist.
A. Deblaere
FRANKAU, Pamela, Pen to Paper. A
Novelist's Notebook. — Heinemann, London, 1961, 224 pp., 18 sh.
Pamela Frankau, dochter van de in 1952
overleden romanschrijver Gilbert Frankau, en zelf schrijfster van een dertigtal
romans, keuvelt op onderhoudende en
leerzame wijze over haar werk, misschien
juister over haar werken, over haar geploeter voordat een roman op de toonbank terecht komt. Allerlei aspecten komen ter sprake, vanaf de eerste idee tot
de laatste vormgeving, waarbij zelfs details als het gebruik van bijwoord en bijvoeglijk naamwoord, spelling en woordbeeld niet verwaarloosd worden. Het
boek verzandt echter niet in een serie
adviezen voor aankomende schrijvers;
integendeel: het is voornamelijk autobiografisch van aard, en de sterke persoonlijkheid van schrijfster komt herhaaldelijk
duidelijk naar voren, niet het minst in het
derde deel waar zij over haar schermutselingen met haar vader schrijft. De dochter werd tijdens de oorlog katholiek, en
haar vader volgde enkele jaren vóór zijn
dood. W. Peters
WERNER, Eberhard, Theatergebáude
I. Teil. Geschichtliche Entwicklung. 236
pp., 349 afb., D.M. 28.—.
GUSSMANN, Hans, Theatergebáude 2.
Teil. Technik des Theaterbaues. 132 pp.,
175 afb., D.M. 20.—.
VEB Verlag Technik, Berlijn-Ost.
Een chronologisch overzicht van de zowel technische als esthetische evolutie
van het schouwburggebouw van de oudheid tot nu vinden we in het rijk geïllustreerde le deel, dat zich niet uitsluitend
tot de architect of vakman richt, maar
evenzeer tot de kunsthistorisch geïnteresseerde lezer. Opvallend komt daarbij naar
voren dat de werkelijk historische thea-
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ters sociologisch en politiek worden beschouwd, terwijl de moderne creaties
(niet alleen de Oostduitse) meer als
plaatjes van een album worden gepresenteerd: men gaat uit van het partijbesluit
dat een theater in de eerste plaats een
auditorium is waar de heersende maatschappelijke normen worden verduidelijkt.
Het 2e deel brengt dan de technische
handleiding van dit levensbeschouwelijk
ontworpen architectenwerkstuk waaruit
vanzelfsprekend heel wat nuttige schema's en plattegronden te bestuderen vallen, vooral ook omdat niet de esthetica
primair is maar wel het functionele; voor
het oog mag dat vaak teleurstellend werken, voor de theatrale mogelijkheden is
het een weldaad. C. Tindemans
SCHONDORFF, J., Russisches Theater
des XX. Jahrhunderts. — Langen-Muller,
München, 1960, 501 pp., D.M. 9.80.
Zoals Rusland zelf, bezit deze serie een
snijpunt: de revolutie. De periode vóór
1917, thematisch nog volop 19e- eeuws,
wordt vertegenwoordigd door de nagen
noeg klassieke werken: L. Tolstoj's Der
lebende Leichnam, A. Tschechows Die
MV we en M. Gorki's Nachtasyl, waarbij
L. Andrejews symbolistisch overladen
Das Leben des Menschen met nihilisme
en duisternis te paard op de tweede periode aansluit. 1917 brengt wel een hoge
bloei van de regiecultus maar behalve
W. Majakowski's Das Schwitzbad, een
geestige persiflage van de doorsneeburger, dramatisch weinig reliëf. Hoewel S.
Tretjakows agitatiedrama Brülle, China!,
ondanks potsierlijk gebrek aan nuance.ring, toch prima opgebouwd toneel brengt,
blijft dit genre ongenietbaar. De rij besluit met twee „onschuldige" stukken: V.
Katajews plezierige woningnoodsatire
Eine Schnur geht durchs Zimmer (ook
gespeeld als De kwadratuur van de cirkel) en J. Schwarz' poëtisch sprookje
Der Schatten, zodat de post-Stalin-dooi-

periode met auteurs als L. Sorin of ;S.
Marienhof niet opgenomen werd. De acht
stukken worden uitstekend ingeleid door
H. von Sachno. C. Tindemans
BRONNEN, Arnolt, Tage mit Bertolt
Brecht. Geschichte einer unvollendeten
Freundschaft. — Verlag Kurt Desch,
München, 1960, 168 pp., 40 afb., D.M.
12.80.
Men kan erover twisten of in dit boek de
grootste aandacht inderdaad naar Brecht
uitgaat. Hoewel S. precieus de ik-spiegel
vermijdt, ontstaat Brechts aureool toch
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precies door de patholigsch-persoonlijke
kijk van 5. Deze Oostenrijkse expressionistische theaterbeeldstormer (1895-1959)
beleefde een „unvollendete Freundschaft"
met Brecht van 1921 tot 1923, afwisselend tussen Berlijn en München. Ook met
deze ondertitel kan men moeilijk instem~
men. Geen van beiden bezat het vriendtype; overeenkomstig met de woelige
Weimarrepubliek, vielen ze al wat traditioneel of heilig was, instinctief aan, met
een hardnekkigheid die hen geestelijk zo
afmatte dat buiten deze passie geen energie gespaard bleef voor het uitdiepen van
een twijfelachtige zielsverwantschap. Be~
halve fundamentele agressiviteit kenden
beiden geen enkel identisch streven en de
twee bewuste jaren raakten bijgevolg met
niet veel meer gevuld dan met telkens
weer verkillende Schwármerei, surrogaatgevoelens en puberteits-avontuurtjes.
Maakt deze bedroevende catalogus ons
na 40 jaar rijker als we nu, met de anekdotes erbij, beseffen dat Brecht inderdaad
rusteloos was? Bovendien raakt dit dagboek op al te biografisch domein, waarvan de enige interesse bestaat in de interferentie van een massa echte en onechte
talenten die elkaar en zichzelf zo ongenadig mogelijk behandelen, maar uit wie uiteindelijk toch een uitzonderlijke brok cultuurgeschiedenis is gegroeid.
C. Tindemans
POLLATSCHEK, Walther, Das Bühnenwerk Friedrich Wolfs. — Henschelverlag, Berlin-Ost, 1958, 508 pp., 55 afb.,
D.M. 18.—.
Dit werk is een uitvoerige biografie van
en commentaar op het werk van de Duitse dramaturg F. Wolf. Medicus van vorr
ming, raakte deze idealistisch gestemde
jonge man, onder druk van de oorlog
1914-1918, in de ban van het sterk links
gerichte expressionisme, evolueerde tot
een overtuigd marxist met een voorliefde
voor de politieke revue en het Agitproptheater en ontwikkelde, na 1933 naar
Rusland gevlucht en na 1945 tot staatsdramaturg in de zgn. D.D.R. gepromoveerd, het tot op de partijgraat zuivere
socialistische realisme. Uiteraard mag
men hier geen literairesthetische en zelfs
geen dramaturgische kritiek verwachten
en de schakeringloze ophemeling maakt
vele hoofdstukken ongenietbaar. Voor
ons ligt de verdienste in het feit dat, langs
de levenslijn van Wolf om, de geschiedenis van de Duitstalige communistische
literatuur, de ontwikkeling van het politieke theater en de lotgevallen van vele

uitgewekenen worden geschetst en bovendien veel informatie wordt gegeven over
publiek en theater, waarvoor deze heren
hun propagandistische dialogen opstellen.
C. Tindemans
GANG, Richard, Der unheimliche Mitspieler. Erzâhlungen. ,-- Herder, Freiburg
i.B., (1960) , 136 pp., geb. D.M. 7,80.
Vijftien verhalen, met een eenvoudig thema, maar waarbij een diepere en beslissende inzet van het mensenleven onmiddellijk betrokken is, zich afspelend in de
sfeer en tegen de achtergrond van 's
schrijvers heimatland, het Zwarte Woud.
De sterke vormkracht van de stijl wordt,
eigenaardig genoeg, bereikt door bewust
gecultiveerde aanwending van het geschreven Duits, dat vaak herinnert aan
de afgeronde, onbewogen geslotenheid
van Stifter. De aldus verwekte samentrekking en distantiëring brengt een waarneming van het object tot stand, waar
korte verhalen met een naturalistische
weergave van de gesproken taal vaak
vruchteloos naar zoeken. A. Deblaere
WEKWERTH, Manfred, Theater in
Veriinderung. ^-- Aufbau Verlag, BerlinOst, 1960, 177 pp., D.M. 6.30.
De auteur, opvolger van B. Brecht bij het
„Berliner Ensemble", gaat in zijn toneelcredo heel wat verder dan zijn geestelijke
vader. Het is bekend dat, ondanks partijpolitieke zuiverheid, Brecht toch niet altijd braaf het voorgeschreven pad volgde
maar dat de geregelde slippertjes gene
geerd konden worden om het propagandistische renommee van deze communistische dramaturg. S. is niet zo'n internationale figuur, en wil hij zich dus aan de
kop handhaven, dan moet hij dapper
doordraven. Er valt hier dan ook geen
schijn van artistiek waardevolle ideeën te
noteren. De verschillende opstellen zijn
alle rechtstreeks of onrechtstreeks op de
politieke betekenis van het theater gericht. De hele toon is afgestemd op het
pragmatische werk, op de interpretatie
van om het even welk stuk in wereldbeschouwelijke richting. Getrouw neemt hij
daarbij de zo vaak door Brecht gehanteerde dialoogdiscussie over, die meestal
in lange monologen ontaardt, waarvan de
inhoud met theater alleen nog de opstel
titel gemeen heeft. Daardoor is het werk
een interessant document voor Oostduitse
theatertoestanden, zolang men er maar
geen artistieke beschouwingen in wil zoeken. C. Tindemans
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BOREW, Jurij, Ueber das Komische. --Aufbau Verlag, Berlin-Ost, 1960, 504
pp., D.M. 11,40.
Wat wij „humor" noemen, heeft niet dezelfde betekenis in de communistische
landen. Ook dit boek bewijst opnieuw
hoe zeer onze begrippen uit elkaar lopen.
Deze in de $owjetunie als estheticus gunstig bekende schrijver vermijdt zoveel
mogelijk de breedmenselijke of filosofische
basis van het verschijnsel „humor", vooral in het drama, te onderzoeken en ont•wijkt, met een behendigheid die men ook
opzettelijk kan heten, de principiële vragen. De aandacht gaat voornamelijk naar
de praktijk. De olijke ironie, de goedige
spot, het listige lachje schijnen uit deze
methodiek verbannen; wat overblijft en
bijgevolg dubbel beklemtoond wordt, is
de maatschappelijke satire, de enige vorm
van humor die nog „sozialistisch-produktiv" gewaardeerd kan worden. Het zou
al heel erg moeten zijn als in dit lijvige
opstel ons niets meer bevallen kon, maar
de systematische afwijking in de didactische vooropgestelde idee veroordeelt deze
bijdrage als een eenzijdig en dus onwe•tenschappelijk werk. C. Tindemans
PINTZKA, W., Die Schauspielerin Helene Weigel..—• Henschel Verlag, OostBerlijn, 124 pp., 50 Bilder, D.M. 12.20.
Dit fotoalbum van B. Brechts echtgenote,
die door haar creatie van de meeste van
zijn drama's rechtstreeks verantwoordelijk
mag geacht worden voor zijn internationale faam, wordt passend begeleid door
teksten van haar man, die op haar als
mens en als actrice betrekking hebben.
De zwart-wit-foto's, die een indruk trachten te geven van de kracht en de verscheidenheid van haar talent, tonen haar
in de rol van de grote Brechtheldinnen.
De ongenadige lens heeft op deze manier
behalve een actrice tevens een mens achterhaald, die onder de meest uiteenlopende aspecten altijd iets van de verbeten
militante bewaart, waardoor ze, meer dan
programmatische uiteenzettingen zouden
kunnen aantonen, zich als de gedroomde
vertolkster van haar politieke overtuiging
aandient. C. Tindemans
HÜRLIMANN, M. en H. OTT, Theater
in Zürich, 125 Jahre Stadttheater..—• Atlantis Verlag, Zürich, 1959, rijk geïll.,
geb. Zw. Fr. 20.
De uitgave van dit jubileumboek is mor
gelijk gemaakt door de medewerking van
de belangrijkste Züricher firma's: een niet
genoeg te waarderen vorm van maece-
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naat. Reclamefolders, portretten, momentopnamen, close-ups, affiches, programma's, decorontwerpen, dagbladknipsels,
vignetten en karikaturen worden hier in
een zowel foto- als typografische montage
door elkaar verwerkt, waarbij het historisch reliëf steeds geëerbiedigd wordt. Zo
werd het geheel meer dan een trouwe
weergave van 125 jaar theaterleven. Uit
het verstandig gekozen materiaal spreekt
niet alleen de veranderde smaak en de
evolutie van het toneel, maar vooral de
groei van een cultureel bescheiden stadje
tot een wereldstad die zich om haar vele
recente schouwburg-- en operapremières
een merkwaardige faam bijeengespeeld
heeft. Bovendien vormt het geheel een
belangrijk theaterhistorisch document, dat
de aanleiding in betekenis overtreft.
C. Tindemans
STYAN, J. L., The Elements of Drama.
~ Cambridge University Press, Londen,
1960, 306 pp., sh. 25.
Inleidingen tot het begrip „drama" munten doorgaans niet uit door eenvoud.
Hoewel S. ook hier de historische veralgemening niet vermijden kan, fixeert hij
niettemin vastberaden de blik op het hedendaagse drama. Langs de sleutelwoorden dialoog, beweging en tempo, komt hij
tot de meest gestileerde onderdelen als
genre, stijl, rollen en publiek, hetgeen
hem telkens toelaat met autoriteit en overtuiging een selectie uit de werelddramaturgie ter hulp te roepen die zijn ideeën
staven kan. Doel en techniek zowel van
individueel auteur als van universeel thema worden rechtvaardig belicht, zodat
het geheel inderdaad wordt wat het zijn
wil: een stimulans voor het theater, voor
kenner én voor leek. C. Tindemans
DIETRICH, M., Das moderne Drama
(Kroners Taschenausgabe, 220). ~ Kroner-Verlag, Stuttgart, 1961, 650 pp., geb.
D.M. 15.
Eventuele scepsis in verband met de veelbelovende titel moet vlug plaats maken
voor een serie superlatieven. Zelfs indien
S. zich tevreden had gesteld met een vlijtige catalogisering der veelheid en verscheidenheid in het moderne drama, zou
haar opgave ruimschoots zijn uitgewerkt.
Toch heeft ze een encyclopedische opsta-peling vermeden en krijgen we tot in de
kern uitgediepte essays over strekkingen,
over individuele figuren en over thematiek. Zelfs waar aforistische formulering
wordt verkozen, wijken veralgemening of
vogelvlucht voor inzicht en synthese,
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waarbij niet de nationaliteitenshow wordt
gepresenteerd maar steeds de theatrale en
intellectuele interpretatie primeert. Onder
de vele uitmuntende opstellen, wezen enkel die over het Pirandellisme, de Strindberginvloed, de antieke mythos in het
moderne drama en, bijzonder grondig, het
socialistische realisme vermeld. De Ne.derlanden zijn door J. de Hartog, E.
Hoornik, M. Croiset en H. Hensen nog
lang niet kwaad vertegenwoordigd.
C. Tindemans

granen massaal werden ingevoerd, begon
de levensstandaard der arbeiders geleidelijk te stijgen. Appendices met een uitvoerig statistisch materiaal, 32 bladzijden
grafieken en een uitvoerig Frans résumé
besluiten dit boek, dat uiteraard voor sper
cialisten is bestemd. ,,Mettre en évidence
le róle d'Anvers, c'est éclairer un pan
considérable de 1'histoire économique de
l'Europe et du monde" (Braudel) : het belang van deze grondige studie strekt zich
dan ook ver buiten Antwerpen en zelfs
de Lage Landen uit. M. Dierickx

GESCHIEDENIS

Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het
onderwijsterrein 1836-1961. ~ J. B. Wolters, Groningen, 1961, 240 pp.
Onder redactie van Prof. Dr. I. J. Brug~
mans hebben enige professoren en vakkundigen bij gelegenheid van het 125-jarig
bestaan der uitgeverij Wolters te Groningen, die vooral uitmuntte door schooluitgaven, een overzicht gegeven van enkele
facetten van het onderwijs in Nederland
tijdens deze jaren. Het doel was eigenlijk
een uiteenzetting te bieden van de pedagogiek, de didactiek en de methodiek van
het schoolonderwijs, doch daarvoor ontbraken de voorstudies. Zo hebben de acht
samenstellers zich in sterke mate moeten
beperken en konden zij slechts bepaalde
aspecten bieden. Toch is het werk ook zó
boeiend en belangrijk genoeg, niet alleen
voor de engere groep die in het onderwijs
werkzaam is, maar ook voor ieder die
belang stelt in het vaderlandse verleden.
;Slechts voor de leesmethodiek op de lagere school en het Duits op de middelbare

SCHOLLIERS, E., De levensstandaard
in de XVe en XVIe eeuw te Antwerpen
(Loonarbeid en honger) . r De Sikkel,
Antwerpen, 1960, XXXII-284 pp., 32 diagrammen, ing. Fr. 280.
Een merkwaardig boek. Dr. Scholliers
stelt zich de vraag: welk was het levenspeil van de arbeider in het ancien regime
en aan welke schommelingen was het onderhevig? Eerst onderzoekt hij de verbruiksgoederen als graan, brood, andere
levensmiddelen, brandstoffen, huishuur,
enz., en constateert dat b.v. de rogge, het
voornaamste voedingsprodukt, omstreeks
1500 evenveel kostte als omstreeks 1430,
maar in de loop van de 16e eeuw zesmaal duurder werd. Daarna stelt hij een
grondig onderzoek in van de lonen der
arbeiders: hij constateert dat de arbeiders
gemiddeld 264 dagen werkten per jaar,
dus vijf dagen per week, dat zij 's zomers
meer uren werkten dan 's winters — de

bouwarbeiders b.v. 12 uren 's zomers,
maar slechts 7 uren 's winters r en dat
een metserdiender het halve loon kreeg
van een metselaarsmeester, maar het dubbele loon van een leerjongen. De auteur
getroost zich een heel stel omrekeningen,
ook wat de munten betreft, om dan in het
derde hoofdstuk de levensstandaard van
de arbeiders te benaderen. In de loop van
de 16e eeuw werden de lonen vervij f r of
verzesdubbeld en hielden de prijsstijging
nagenoeg bij. Het gewone dagloon van
een metserdiender volstond voor het onderhoud van een gezin van vijf personen,
dat echter 70% van zijn budget aan het
voedsel moest besteden en dan nog op de
grens van het levensminimum leefde. Der
ze levensstandaard bleef voor de arbei
ders tot de eerste helft der 19e eeuw nagenoeg ongewijzigd. Pas toen in de
tweede helft van de 19e eeuw de industri~
alisatie hogere produktie toeliet en brood-

kon de aanvankelijke opzet worden door-

gevoerd. Een aantal foto's, aansluitend bij
het in de tekst behandelde, illustreert het
werk. P. van Alkemade
Bijdragen voor de Geschiedenis van de
Nederlanden, deel XV, 1960, 374 pp.. ~
M. Nijhoff, 's-Gravenhage; De ;Sikkel,
Antwerpen, per jaargang f 19, Fr. 285.
De 15e jaargang van de Bijdragen vangt
aan met een gedegen artikel van Dr. M.
De Vroede, waarin hij aantoont dat in
1839 de meerderheid der Limburgers aan
de overzijde van de Maas met weerzin
onder het Nederlands bewind zijn teruggekeerd, en dat de bekende anti-Hollandse geest van Nederlands-Limburg in latere tijden voor een deel op de periode
1830-1839 teruggaat. Een studie van Dr.
W. Brulez legt er nog even de nadruk op
dat de verovering van Antwerpen door
Farnese in 1585 deze metropool niet be
lette een handelsstad van betekenis te
„
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blijven, maar zet daarna uitvoerig uiteen
hoe de uitwijking van vele Antwerpse
kooplui in de streken ten noorden van
Alpen en Pyreneeën de moderne handelsmethodes verbreidde die er vroeger onbekend waren. Nog enkele andere artikelen
en enige polemisch gestelde aantekeningen komen in deze jaargang voor. Naast
het twintigtal grondige besprekingen van
wetenschappelijke studiën, dienen vooral
de twee uitvoerige kronieken (p. 128-176
en 307-376) vermeld, waarin verscheiden
ne historici van Noord en Zuid nagenoeg
alle boeken en artikelen bespreken die in
het verlopen jaar over de algemene en
plaatselijke geschiedenis van de hele Nederlanden zijn verschenen. Zelfs licht een
Suid-Afrikaanse kroniek ons in over de
historische studiën die in 1959 in SuidAfrika verschenen. Aldus tonen de Bijdragen eens te meer hét tijdschrift te zijn
van de geschiedkundigen van Noord en
Zuid, dat geen historisch geïnteresseerde
van de Lage Landen mag ontberen.
M. Dierickx
VOGT, Joseph, Wege zum historischen
Universum. Von Ranke bis Toynbee. —
Kohlhammer, Stuttgart, 144 pp., D.M.
3.60. Imp.: J. Meulenhoff, Amsterdam,
f4,10.
In de serie Urban-bücher verscheen dit
voortreffelijke werkje van de Tübinger
professor Jos. Vogt. Het behandelt de
opvattingen der grote historici over de
geschiedenis als geschiedenis der gehele
mensheid. Spengler en Toynbee krijgen
natuurlijk het leeuwenaandeel, doch ook
denkers als Dawson, Jaspers, Teilhard de
Chardin en vele anderen komen ter sprar
ke. Voor vakhistorici en belangstellenden
is het een instructief boekje. H. Velding
NICOLSON, Harold, The Age of Reason, 1700-1789. — Constable, Londen,
1960, XXII-424 pp., 16 pl., geb. sh. 45.
Harold Nicolson, diplomaat en lid van
het Lagerhuis, letterkundige, historicus en
journalist, schrijver van een vijftiental
boeken en essay's, zoals over de vrede
van Wenen en de Britse zin voor humor,
schenkt ons hier een mooie studie over
de wisselende geestestoestanden van de
18e eeuw. Hij doet het onder de vorm
van eenentwintig losse karakterschetsen
en beschrijvingen. In deze portrettengalerij ontmoeten wij Pierre Bayle, de profeet
van de vrijheid van gedachte, Louis XIV,
„perhaps the most acceptable autocrat
ever lived", de brutale en geniale Peter
de Grote, de geboren scepticus Voltaire,
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de koning-filosoof Frederik de Grote van
Pruisen, de knappe en wulpse Semiramis
van het Noorden: Catharina de Grote, de
inschikkelijke Joseph Addison en de pessimist Jonathan Swift, de eenvoudige
Benjamin Franklin en de dilettant Horace
Walpole, de Parijse salons van Mme
Geoffrin en Mme du Deffand, de vrije
gedachte der Encyclopedisten, de charlatans Casanova en Cagliostro, Samuel
Johnson, de man van het gezond verstand, de Duitse Sturm und Drang, Tom
Paine, de verdediger van de rechten van
de mens, het religieus revival onder John
Wesley, en ten slotte Jean Jacques Rousseau, die een cultus van de gevoeligheid
verwekte en daarmee het einde van de
„eeuw van de rede" aankondigde. Het is
een prettig geschreven boek met de Engelse zin voor humor, de keuze van het
typerend detail, een zeker onbegrip van
de Katholieke Kerk en speciaal van de
jezuïeten, maar met een juiste kijk op
deze weinig gekende en uitermate belangrijke „eeuw van de verlichting".
M. Dierickx
KUNST EN
CULTUUR
Werking 2. r Uitgeverij Werking, Amsterdam, 1960, geïll., f 3.85.
Voor de tweede maal houdt de Stichting
„Werking" een expositie op papier. Toen
zij zich in 1960 voor het eerst presenteerde bracht de originaliteit van het idee,
behalve de vele mooie zaken die geboden
werden, een aangename verrassing. Het
verrassende element is niet geheel verdwenen, daar dit tweede cahier ook de
bekoring bezit van fraai te zijn uitgegeven. Velerlei werk van zeer verschillende
kunstenaars is hier bijeengebracht. Men
kan moeilijk zeggen, dat eenzelfde ideaal
hen bindt, maar wel spreekt uit ieders
werk het verlangen om van deze tijd te
zijn. In dit boek vindt men tekeningen en
grafiek van Wil Bruin en Flip van der
Burgt, die in deze uitgave een zeer be-langrijke rol heeft gespeeld; poëzie van
Nico Scheepmaker en Christold van En.
gelland; muziek van Bob Jacobs en Theo
Loevendie; foto's van poppen, gemaakt
door Trudy de Ruyter, van beeldhouwwerk door Jos van Kessel en Karel Gomes; van architectuur, een interessante
missiekerk, ontworpen door Maurice
Grothausen; van schilderijen door Rudi
Bierman en choreografie van Rudi van

1026

BOEKBESPREKING

Dantzig. De goede foto's werden gemaakt
door Ulko Jansen, Hans van den Busken
en Philip Mechanicus. C. de Groot
LIER, Henri Van, Les arts de l'espace
(Synthèses Contemporaines) . r Las-

terman, Doornik, 1959, 400 pp., 61 ill.,
ing. Fr. 96.
Dit is een van de verstandigste boeken
die men lezen kan over kunst en esthetiek. Uitdrukkelijk handelt de auteur enkel over de plastische kunsten, maar dit
op grond van een algemene kunstleer, die
de dubbele goede eigenschap bezit, dat zij
---- zonder zich nu precies zelf als een
kunstfilosofie aan te dienen — toch in
zich het beste opneemt van wat de filo-^
sof en over de kunst verteld hebben, én
dat zij deze visie op een nieuwe en oorspronkelijke wijze tot gelding laat komen
in een zeer concrete moderne problematiek. Het meest uitvoerig geschiedt dit in
verband met de schilderkunst. De auteur
analyseert eerst de verschillende fundamentele houdingen welke tegenover een
kunstwerk ingenomen kunnen worden: de
houding tegenover het kunstwerk als
schouwspel, als object van artistiek genot, als diepere esthetische ervaring van
het absolute, en als menselijke ontmoeting
binnen het zgn. picturale onderwerp.
Aangetoond wordt hoe deze houdingen
elkaar insluiten en conditioneren, en hoe
ze samen de elementen vormen van een
authentische beleving van de kunst. Vervolgens wordt heel de constitutieve verscheidenheid van het kunstwerk zelf beschreven: verscheidenheid van genres,
van expressiemiddelen en van techniek.
Duidelijk wordt gemaakt hoe de historische scholen in feite picturale mogelijk-

heden zijn die uit de onuitputtelijke interne essentie van de schilderkunst voortspruiten. Deze zienswijze voert o.m. tot
zeer verhelderende inzichten in de zgn.

abstracte kunst. Het boek van H. V. L.
zal de lezer toelaten zich heel wat tweederangs lectuur over de hier behandelde
onderwerpen te besparen.
L. Vander Kerken

BUSCH, H. en LOHSE, B., Baukunst der
Renaissance in Europa. '-- Umschau Verlag, Frankfurt/M., 1960, 28 pp., 180 pl.,
geb. D.M. 24.80.
Zoals de uitgevers in hun vroegere delen
van de Monumente des Abendlandes de
romaanse en gotische stijlen hebben gedenationaliseerd en als een Europees verschijnsel voorgesteld, zo doen ze dit nu
ook in hun nieuwe boek Baukunst der

Renaissance in Europa. Von der Spátgotik bis zum Manierismus voor de renais-

sance, wat voor deze periode van de
Europese kunstgeschiedenis nog meer
dan voor de voorgaande een opvallende
werkwijze is. Onwillekeurig haast wordt
renaissance nog altijd met Italiaanse renaissance verwisseld. In dit boek echter
neemt Italië slechts een beperkte, een
misschien te beperkte, plaats in. In het
vijftiende-eeuws Europa heeft zich in
Florence eerst, later in Rome, een eigen
stijl ontwikkeld die de nog nalevende antieke traditie tot een nieuw, oorspronkelijk evenwicht bracht. In de overige landen draagt diezelfde ontwikkeling naar
een nieuwe tijd oorspronkelijk andere
trekken, omdat zij uit een anders gekleurde traditie groeide. Geleidelijk aan echter
worden alle landen door het schitterende
voorbeeld van Italië verleid en gaan zij
de Italiaanse vormen bestuderen en op
eigen manier verwerken. Fijnzinnig schetst
prof. H. Weigert deze ontwikkeling in
zijn inleiding en ontleedt er de elementen
van in de uitgebreide nota's bij de illustratie. De illustratie zelf vormt het hoofdmoment van het boek. De keuze en de
samenstelling ervan is, zoals wij reeds
zeiden bij de bespreking van de eerste
delen in deze reeks (Streven, februari
1961) , zinvol en suggestief. G. Bekaert

COWLES, Fleur, Der Fall Salvador
Dali. — A. Langen-G. Müller Verlag,

München, 1960, 355 pp., geïll.
Een correspondent van Le Monde schreef
eens dat men na een conferentie van Sal-

vador Dali, eenmaal terug in het vrije,
echt verrast opkijkt dat straatlantaarnen
nog straatlantaarnen zijn en bussen nog
bussen. Blijkbaar is een persoonlijk contact met deze clown extraordinaire, zoals
hij zichzelf noemt, nodig om dergelijke
kostbare ervaringen te kunnen meemaken.
Vele van zijn werken blijken hier niet
toe in staat. In hun soms gemakkelijke
wereld van vrij oppervlakkige freudiaan
se symboliek hebben zij hun schepper nodig om hen hun werkelijke zin te geven:
een virtuoos medium te zijn waarin een
excentricus zich bij voorkeur uitleeft.
Fleur Cowles noemt Dali zelfs een grote
excentricus. Daar kan men aan twijfelen.
Maar dit neemt niet weg dat zij in haar
boek — naast de autobiografische geschriften van Dali en de biografie die
zijn zuster aan hem wijdde — een van de
boeiendste portretten van Dali heeft getekend in een levendige reportagestijl. Fleur
Cowles kent Dali persoonlijk, heeft zeer
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nauwgezet zijn persoonlijke geschiedenis
onderzocht en de echo's die deze bij anderen uitlokte. Zij citeert dan ook gaarne
tegenover de uitlatingen van Dali zelf de
meningen van kunstenaars, critici, verzamelaars, psychologen en journalisten die
zich met hem hebben ingelaten. Zij zelf
hoopt van haar boek dat het velen zal
amuseren en meteen toch ook een beter
begrip bijbrengen voor deze gepassioneerde Leonardo en gereïncarneerde Vermeer
die in elk geval uit de kunstgeschiedenis
van vandaag niet meer weg te denken
valt. De keuze van de illustraties is zeer
suggestief. G. Bekaert
Reclams Kunst.führer Band W. Niedersachsen, Hansestádte, Schleswig-Holstein,
Hessen. — Reclam-Verlag, Stuttgart,
1960, 856 pp., 64 pl., 62 ill., geb. D.M.
16.80.
Met band IV is de Reclams Kunstliihrer
voor West-Duitsland voorlopig voltooid.
Voor het afzonderlijke deel over Berlijn
wacht men nog op verdere restauratie
van de verwoeste hoofdstad. In Streven
1959-1960, p. 693 hebben wij kort de
eerste drie delen van deze uitstekende
gids van de Duitse bouwkunst voorgen
steld. Dit vierde deel over de NoordDuitse landen en Hessen, dat onder re~
dactie staat van H. R. Rosemann, O.
Karpa en E. Herzog, is met dezelfde zorg
opgemaakt door een reeks Duitse kunsthistorici. Van elke plaats worden een korte historie gegeven en de voornaamste
architectonische monumenten beschreven.
Al ligt het zwaartepunt op het historisch
patrimonium, toch is de moderne bouwkunst niet verwaarloosd. Een bijzondere
aandacht is blijkbaar aan de moderne
kerkbouw besteed. Deze gids leent zich
goed voor toeristische doeleinden, maar
zijn waarde gaat ver boven dit beperkte
doel uit. Het is een degelijk en gemakkelijk werkinstrument in de handen van de
kunsthistoricus. G. Bekaert
ORANGE, H. P. L' en NORDHAGEN,
P. J., Mosaik, von der Antike bis zum
V nr
Bruckmann
Verlag,
Mittelalter..
—
M
chen, 1960, 92 pp., 4 klpl., 154 pl., geb.
D.M. 32..—.
De inhoud van dit waardevolle boek van
prof. H. P. L'Orange en P. J. Nordhagen
wordt beter uitgedrukt door de bijtitel
Von der Antike bis zum Mittelalter dan
door de hoofdtitel Mosaik. Vanzelfsprekend hebben het de auteurs alleen over
mozaiek. Maar zowel H. P. L'Orange, die
de kunsthistorische ontwikkeling behan-
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delt, als P. J. Nordhagen, die de technische evolutie van het mozaiek schetst, is
het duidelijk te doen om de continuiteit
aan te tonen die bestaat tussen de antieke
en de christelijke wereld, of precieser,
tussen de antieke en de middeleeuwse beschaving. Het christendom immers betekende geen breuk in de beschavingsgei
schiedenis van het Westen, maar incarneerde zich spontaan in de ontwikkeling
die de antieke beschaving doormaakte bij
haar opname in het Romeinse imperium.
Dit boek brengt op zijn manier een uitstekende bijdrage tot de verheldering van
de zo actuele vraag naar het ontstaan
van de zogenaamde christelijke beschaving. Aan de hand van de illustratie kan
men het betoog van beide auteurs gemakkelijk volgen. G. Bekaert
Akanthus, Buchreihe zur Geschichte der
Skulptur. N. YALOURIS, Klassisches
Ch. DESROCHES
Griechenland.
NOBLECOURT, Das alte Aegypten.
Verlag F. Bruckmann, München, 1960,
XIV pp. + 32 pl.
Het aandeel van de fotograaf bij de studie en de publikatie van kunstwerken
wordt steeds beduidender en het is zelfs
een zekere (slechte) gewoonte geworden
van de uitgevers de kunsthistoricus er
nog slechts bij te halen om met zijn naam
en een vlugge inleiding een collectie afbeeldingen aan het publiek te presenteren.
Hoe het concreet in het werk is gegaan
bij de nieuwe Akanthus-reeks, die onder
de leiding staat van Sir H. Read en H.
D. Molesworth, weten wij niet, maar ook
zij blijkt als uitgangspunt te hebben de
overigens prachtige opnamen van F. L.
Kenett, waarbij dan een inleiding en legenda zijn gevoegd. Alleen is het hier zo
dat alles tot een homogeen en hoogstaand
geheel is uitgebouwd. De eerste twee delen hebben een monografisch karakter.
Dat over Egypte behandelt het Nieuwe
Rijk en de Amarna-tijd. Prof. Christiane
Desorches Noblecourt schreef hiervoor
een merkwaardige inleiding waarin zij
zeer suggestief de omwenteling van de
Amarna-tijd voorstelt met hetgeen er onmiddellijk aan voorafging en er op volgde. Het deel over Griekenland is uitsluitend gewijd aan de Elgin Marbles, de
gevelsculpturen van het Parthenoon die
Lord Elgin in 1801 naar Engeland verscheepte en die nu een van de voornaamste rijkdommen uitmaken van het Bri
tisch Museum. De inleiding op dit deel
schreef Nikolaus Yalouris. Beide delen
bevatten twee-en-dertig platen van groot
.--
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formaat, dertig op achtendertig centimeter, zeer mooi weergegeven in een zachte
offset-druk. Als fotografische documentatie overtreffen deze uitgaven alles wat
tot nog toe over het onderwerp is verschenen. G. Bekaert
FILOSOFIE
EN MORAAL
OVERING, A. P. C., KEMPE, Prof. Dr.
G. Th. en VERMEULEN, Prof. Drs.
Jos., Homosexualiteit (Pastorele cahiers
3). ~ P. Brand N.V., Hilversum, 1961,
84 pp., f 3.95.
Op 23 maart 1960 organiseerde de Katholieke Centrale Vereniging voor Gees
telijke Volksgezondheid een besloten studiedag over de vraagstukken rond de
homosexualiteit, een onderwerp dat in de
kringen van genoemde vereniging reeds
geruime tijd besproken was. Er werden
drie inleidingen gehouden (door een zenuwarts, een criminoloog en een moraaltheoloog), thans gepubliceerd in dit derde
Pastorele cahier; Dr. Trimbos schreef een
voorwoord, Prof. Dr. Ruygers een inleir
ding en een samenvatting van de discus
sie. Het geheel vormt een waardevolle
bijdrage tot een eerlijke benadering van
het vraagstuk der homosexualiteit. Het is
jammer, dat juist de inleiding over de
pastorele aspecten zo summier gehouden
is.. De opmerkingen, die Prof. Vermeulen
plaatst, verdienen zeker de aandacht,
maar een meer volledige behandeling van

het pastorele aspect zou de waarde van
deze brochure belangrijk verhoogd hebben. Dan hadden ook, naast alle onzekerheid t.a.v. bepaalde moeilijke gevallen,
meer zekere richtlijnen gegeven kunnen
worden voor de niet zó moeilijke gevallen. A. van Kol
MULLER, Armin, Bios und Christentum.
Wege zu einer ,,natü rlichen" Offenbarung. ~ Ernst Klett Verlag, Stuttgart,
1958, 280 pp., D.M. 14.80.
Het door Rudolf Bultmann in beweging
gezette ontmythologiseringsproces heeft
in de ogen van M. geleid tot een grotere
crisis van het christendom dan indertijd
door de copernicaanse omkeer of door de
evolutieleer van Darwin het geval is geweest. Om te voorkomen dat dit proces
gaat uitlopen op pure afbraak, is het vol~
gens de auteur noodzakelijk de Gods
openbaring in Christus te zien tegen de

achtergrond van de oer-openbaring Gods
in de (levende) natuur. Thans staan de
mythologisch ingeklede geloofswereld en
de moderne denk- en leefwereld te zeer
als disparate grootheden naast elkaar.
Daarom zal de theologie, zonder de myr
thologische vormen prijs te geven, toch
in eigentijdse termen en begrippen de
openbaringswerkelijkheid toegankelijk
moeten maken. De schrijver is van mening, dat hiervoor in het biologische en
medische denken kostbare aanknopingspunten te vinden zijn, tenminste wanneer
deze wetenschap zich niet beperkt tot
causaal.-deterministische analyse, maar
tevens als „verstehende" biologie de pure
nuttigheidsverklaring weet te overstijgen,
en naast Darwin ook Goethe aan het
woord laat komen. Waar aldus mens en
natuur gezien worden als „imago et vestigia Dei", groeit een nieuwe ontvankelijkheid voor het woord, dat God in
Christus heeft gesproken. Ongetwijfeld
stelt Müller in zijn boek belangrijke en
interessante zaken aan de orde. Zijn overgrote belezenheid blijkt op elke pagina,
soms zozeer, dat men aan deze rijk versierde tafel slechts met moeite zijn bord
kan terugvinden. In bepaalde opzichten,
b.v. de zijnsanalogie, nadert deze evanger
lische christen zeer dicht de katholieke
opvatting; in andere, b.v. plaats en beter
kenis van Maria in het heilsbestel, neemt
hij, steeds uiterst hoffelijk, een afwijzend
standpunt in. Terecht legt hij o.i. de nar
druk op de onmisbaarheid van een „natuurlijke" openbaring voor een vruchtbaar verstaan van de bovennatuurlijke
heilsboodschap. Of daarbij de biologie

een dergelijke dominante rol zal spelen
als M. haar toekent, zal de toekomst
moeten uitwijzen. H. v. d. Lee
CHAUCHARD, P., L'huinanisme et la
science. — Spes, Parijs, 1961, 208 pp.,
ing. NFr. 6,30.
De bekende Franse bioloog en neuroloog
heeft in dit werk eens te meer blijk gegeven van zijn zin voor nuancering en
evenwicht. Hij toont aan hoe een volwaardig humanisme, ook zo het volledig
van deze tijd wil zijn, onmogelijk kan
bestaan op de al te smalle basis van een
louter wetenschappelijk denken: dit denken heeft immers zijn meest spectaculaire
resultaten onder meer te danken aan het
feit dat de wetenschap zich van meet af
aan bekent tot een bijzondere, beperkte
visie op de werkelijkheid. Wordt deze
particularisatie als zodanig erkend, dan
zal ze niet als de enige inspiratiebron van
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het nieuwe humanisme gelden: wordt dat
particuliere kennen echter als exhaustief
beschouwd, ook en vooral waar het gaat
om de kennis van de mens, dan kan dit
tot werkelijk on-menselijke katastrofen
leiden. Maar even beslist is de auteur in
zijn oordeel over de wezenlijke bijdrage
die de moderne wetenschap aan het humanisme te leveren heeft. Dat bij voorbeeld begrippen als „psychosomatische
behandeling" thans worden aanvaard, is
een werkelijke vooruitgang naar een meer
menselijke beoordeling van de zieke of de
moreel zwakke mens. Een echt humanisme, een internationaal, algemeen aanvaardbaar humanisme veronderstelt noodzakelijkerwijze een niet gerelativeerde
moraal in strikte zin: deze moraal zal
echter schematisch, onmenselijk algemeen
en dus vals zijn, indien ze weigert te luis-teren naar wat de wetenschap over de
mens te vertellen heeft. Want dat is ook
waar en onontbeerlijk voor een beter begrip. H. Jans
RUYTINX, Jacques, La Morale bantoue
et le Problème de 1'Education morale au
Congo. ^- Université Libre de Bruxelles,
Institut de Sociologie Solvay, 1960, 126
pp.
Deze studie is een handleiding voor een
cursus van praktische zedenleer en is bestemd voor het Kongolees middelbaar
onderwijs. Het eerste deel van het boek
beschrijft de traditionele inlandse ethica
en de zedelijke acculturatie in de nieuwe
centra. Het tweede deel brengt elementen
bij voor een programma tot zedelijke opvoeding. Hierop volgt een verzorgde bibliografie over de orale literatuur in Kongo en Ruanda-Urundi. S. volgt de positi
vistische zedenleer. Zijn sociologische
feitenleer en pluralisme wijzen op een
sterke invloed van Durkheim en Dupréel.
De ethica die hij voorstaat is hypothetisch, voorwaardelijk, nooit objectief normerend. De algemene strekking van het
boek vraagt dus voorbehoud, evenals de
verklaring van sommige Kongolese gewoonten. Het komt ons b.v. gewaagd
voor, in de vrees de diepste motivering te
zien van de gedraging der inlanders (p.
16). Anderzijds bevat het werk uitstekende hoofdstukken, die de autochtone sar
menleving juist en bevattelijk schetsen.
Terecht doet S. een beroep op de inlandr
se spreekwoorden, als grondslag voor
een natuurlijke zedenleer. Graag echter
hadden wij de transcendente waarden,
die een voorname rol spelen in de inlandse levensbeschouwing, opgenomen gezien

1029

in de uitwerking van het schoolprogramma.
H. Van Roy
SOCIOGRAFIE
Mens en Medemens Serie. PIETERSEN,
Lieuwe, Sociologie van de sport. r Het
Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 143 pp.,
f 3.90.
Inkorting van het aantal arbeidsuren betekent voor de arbeidende mens dat hij
zin en inhoud moet kunnen geven aan de
overblijvende vrije uren. Dit gaat echter
niet altijd. Een van de redenen waarom
dit niet lukt en waarom er dus een vrijetijdsprobleem bestaat is het feit dat het
maatschappelijk bestel niet op recreatie is
ingesteld. Hierin dient verandering te
worden gebracht. In bovengenoemde studie, waarin wordt behandeld de sport als
afspiegeling en de sport als verzetsreactie, tracht schrijver een beter inzicht te
geven in de betekenis van de sport als
recreatiemiddel en in de waarde die de
sport kan hebben als positieve bijdrage
tot het meer inhoud geven aan het menszijn. J. van Lierde
SMET, R. E. De, R. EVALENKO en
W. FRAEYS, Atlas des élections législatives telges. 1914-1954. 2 dln. Supplément comportant les résultats des élections législatives du ier juin 1958. (Collection de science politique) . — Ed. Institut de sociologie Solvay, Brussel, 19581959, 298 en 96 en 20 pp., kaart in kleuren 115 x 140 cm, Fr. 400.
Wie de uitslagen van de laatste Belgische
parlementsverkiezingen wil vergelijken
met de uitslagen der verkiezingen sinds
1919, vindt in deze studie alle mogelijke
statistische gegevens. De auteurs hebben
1919 als begindatum genomen omdat toen
voor het eerst het algemeen enkelvoudig
stemrecht werd ingevoerd. In een eerste
deel geven ze voor de verkiezingen van
1919, 1921, 1925, 1929, 1930, 1936, 1939,
1946, 1949, 1950, 1954 (en 1958) het bereikte stemmenaantal van elke partij per
kanton, per arrondissement, per provincie
en voor het hele land, en tevens de opgetelde totalen voor de uiterst linkse partijen (Socialisten en Communisten) , voor
de linksen (de vorige met de Liberalen)
en de rechtse partijen -(Katholieken,
Vlaams-Nationalisten, met in 1936 en
1939 ook de Rexisten) . In het tweede
deel bieden de auteurs allerlei interessante
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beschouwingen. In 1936 was er een plotse
opkomst van de fascistische Rexisten
(11,49% der stemmen) en in 1946 van de
Communisten (12,68% der stemmen) .
Het invoeren van het vrouwenstemrecht
in 1949 heeft waarschijnlijk het aantal
stemmen voor Rechts met 2% doen stijgen. Daarbuiten bleef het Belgisch kier
zerskorps opvallend vast in zijn verkiezingen. Nochtans verdient vermelding dat
binnen de linkse partijen de Socialisten
vooruit zijn gegaan ten koste der Liberar
len; in de Brusselse kantons b.v. stegen
de Socialisten van 30% in 1919 tot 45%
in 1954 terwijl de Liberalen in die periode
zakten van 29 op 19%. Een laatste inter
ressant detail: in 1919 bestond het kiezerskorps uit 47,5710/0 Vlamingen, 41,81%
Walen en de rest Brusselaars, in 1954
echter uit 52,88% Vlamingen en 33,86 0/0
Walen. De grote losse kaart geeft in
kleuren een visueel beeld van de verkie
zingsuitslagen van 1919 tot 1954 per kanton, per arrondissement, per provincie en
voor heel het land. Hier ziet men dadelijk
de vastheid van de Belgische kiezer.
M. Dierickx
VARIA
ENGELHARD, Dr. J. V. J., Capaciteitsprojectie en capaciteitsbezetting als beleidsvraagstuk. — H. E. Stenfert Kroese
N.V., Leiden, 1961, 178 pp., f 14.50.
In dit boek wordt nagegaan welke factoren voor de drukker een rol spelen bij de
capaciteitsprojectie en de capaciteitsbezetting alsmede welke omvang van de
capaciteit en bezetting voor zijn bedrijf
economisch de meest doelmatige is.. Het
boek bestaat uit twee delen. In het eerste
gedeelte behandelt schrijver na de be
gripsbepaling van produktie- en overcapaciteit, de standaardcapaciteit en de
standaardbezetting. Wil de producent
economisch doelmatig handelen dan zal
bij oprichting of uitbreiding van het bestaande drukkersbedrijf, uitgangspunt
moeten zijn de omvang en de samenstelling van de produktie in de toekomst.
Deze moet worden geschat in het licht
van de behoeften van de afnemers. In het
tweede deel van het boek wordt behandeld de beleidsoverwegingen rondom het
capaciteitsvraagstuk. Naarmate de capaciteitskosten een grotere omvang aanne
men, zal de problematiek van de capaciteitsprojectie en capaciteitsbezetting een
grotere omvang aannemen en in feite uitgroeien tot een beleidsvraagstuk. Met be-

trekking tot dit probleem behandelt schrij.
ver speciaal het aspect van de oplaag.
grootte van het drukwerk en het besteltijdstip en leveringstijdstip. Alhoewel het
boek in eerste instantie gericht is op de
vraagstukken in de grafische industrie, is
het eveneens van belang voor andere industrieën, waar voorraadvorming van
eindprodukten normaliter uitgesloten is en
waar produktie plaats vindt op bestelling,
naargelang de individuele behoeften, Een
uitstekende economische analyse.
J. van Lierde
ZISCHKA, Anton, Van oorlog naar vrede. Vert. — Nederlands Boekhuis, Tilburg, 1961, 328 pp., f 11.90.
Een nieuw boek van Zischka is telkens
een verrassing. Hij is de ideale journalist
en reporter; hij schijnt alles te weten,
achter elke coulisse te kunnen kijken, tot
elke grootheid toegang te verkrijgen en
alle literatuur over een onderwerp onder
de knie te hebben. Ook dit boek (Frieden
in Sicht; waarom de titel in de vertaling
niet behouden?) is van een brandende
actualiteit en zal bij vele lezers werken
als een granaat. Het beschrijft in hoofdzaak de bewapeningswedloop der mogendheden, vooral van de Verenigde Staten; — van Rusland weet zelfs Zischka
niet zo heel veel. De auteur neemt geen
blad voor de mond en beschrijft in striemende taal al de verschrikkingen, die de
mensheid bij actualisering der voorbereide atoombewapening te wachten staan.
Op het einde van het boek worden sfeer
en toon milder; een heel hoofdstuk is gewijd aan Vere, Lelystad en Schiphol. Een
boek dat de lezers wakker schudt en dat
men in één adem uitleest.
P, van Alkemade
KESSEL, Joseph, Het geschenk voor de
Führer. Vert. — Nijgh & van Ditmar,
Den Haag, Rotterdam, 304 pp., f 11.50.
De pers heeft de laatste tijd de faam van
Dr. Kersten, de merkwaardige genezermasseur van Heinrich Himmler, overvloedig verspreid. Door een wonderlijk
lot geraakte hij tegen zijn zin verbonden
aan de persoon van de Reichsführer, wat
hem wel een dubieuze positie bezorgde,
doch tevens gelegenheid gaf ontelbaren
het leven te redden. Joseph Kessel heeft
van deze merkwaardige mens een uiter
mate boeiend vie romancée geschreven,
voor welks historiciteit, wat de feiten en
verhoudingen betreft, de Engelse historicus Trevor-Roper instaat. Compositie en
literaire inkleding van het boek zijn voor-
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treffelijk, zoals ook de vertaling. Waarom
de oorspronkelijke titel Les mains du miracle niet als De wonderhanden behouden
bleef en veranderd werd in Het geschenk
voor de Fuhrer •-- wat slechts op een
klein gedeelte van de inhoud slaat ~, is
niet duidelijk. Maar vertalers hebben
blijkbaar zelden eerbied voor de oorspronkelijke titel. J. van Heugten
MALETZKE, Gerhard, Fernsehen im
Leben der Jugend..— Verlag Hans Bredow-Institut, Hamburg, 1959, 208 pp.
Na een vrij volledig overzicht der resultaten van buitenlandse onderzoekingen
betreffende de invloed van de televisie
op het leven der jeugd, bespreekt Dr.
Maletzke zeer gedetailleerd de empirische
studie, die onder zijn leiding aan het
„Hans Bredow-Institut für Rundfunk und
Fernsehen an der Universitát Hamburg"
werd ondernomen. Door middel van „Tiefeninterviews, projektive Tests und
Gruppendiskussionen" werd dit onderzoek
doorgevoerd op een staal van een vierhonderdtal Hamburgse jongeren van 15
tot 20 jaar. De hoofdstukken „Fernsehen
und Freizeit" (pp. 95- 131) en „Die Einstellung der Jugendlichen zum Phánomen
Fernsehen und seinen Wirkungen" (pp.
148-185) bieden wel de meest interessante
gegevens. Hier leren wij dat meisjes doorgaans „fernsehanfâlliger" zijn dan jongens; dat er dan toch niet zo'n groot verschil bestaat in het uur van slapengaan
tussen kijkers en niet kijkers: bij meisjes
18 minuten, bij jongens 10 minuten; dat,
hoewel het toestel in de gezinnen gemiddeld 15 weekuren aangeschakeld is, de
jeugdigen hiervan slechts 7 uren kijken;
dat de jeugdigen meer hun programma's
„kiezen" en beoordelen, naargelang ze
ouder zijn en meer ontwikkeld; dat de
verstandigsten het meest afstand kunnen
nemen tegenover t.v.; dat „je höher Schulbildung und soziale ;Schicht, um so negativer wird die Wirkung des Fernsehens
auf die Familie beurteilt". Algemene indruk: „Der Faktor „Seher-Nichtseher"
wirkt sich zwar bei den Jugendlichen in
mancher Hinsicht ebenfalls differenzierend, ingesamt aber nicht so einschnei
dend aus, wie h ufig angenommen wird"
(p. 200) . A. Cauwelier
Bijdragen en Verhandelingen (van het)
Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis. Centre Interuniver
sitaire d'Histoire Contemporaine. Cahiers
et Mémoires, Editions Nauwelaerts, Leuven, 1957- 1960.
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Het Interuniversitair Centrum voor He.
dendaagse Geschiedenis werd in 1954 opgericht om de in België nogal verwaarloosde studie van de hedendaagse geschiedenis te stimuleren. Het staat onder
de leiding van vier professoren die respectievelijk de universiteiten van Brussel,
Gent, Leuven en Luik vertegenwoordigen
en groepeert specialisten die in verschillende commissies werken. Het publiceert
Bijdragen van bibliografische aard (sinds
1957 verschenen er 17) en Verhandelingen van monografische aard (4 tot nog
toe). Al deze publikaties zijn stuk voor
stuk belangrijk, en wie op de hoogte wil
blijven van onze hedendaagse geschiede
nis kan er niet buiten. De uitgever stuurde ons volgende werken ter bespreking:
W. THEEINS, De organieke wet op het
middelbaar onderwijs (1 juni 1850) en de
Conventie van Antwerpen (Bijdragen 7,
Ed. Nauwelaerts, Leuven, 1959, Fr. 40)
is een grondige analyse van het ontstaan
en de toepassing van deze wet.
Dr. M. De VROEDE, Bibliografische inleiding tot de studie van de Vlaamse be.
weging, 1830-1860 (Bijdragen 8, 1959,
Fr. 260) is een nagenoeg volledige, systematisch en chronologisch geklasseerde,
bibliografie van werken, van gedrukte en
van onuitgegeven bronnen over dit on
derwerp.
Dr. M. De VROEDE, De Vlaamse pers
in 1855-1856 (Bijdragen 12, 1960, Fr. 80)
is een beschrijving van de Vlaamse persorganen in 1855-1856 en hun betekenis
voor de Vlaamse beweging.
J. DHONT en S. VERVAECK, Instru-

ments biographiques pour 1'histoire contemporaine de la Belgique (Bijdragen 13,
1960, Fr. 80) geeft een overzicht en bespreking van de systematisch per periode,
streek en beroep geklasseerde biografi
sche hulpmiddelen.
A. SIMON, Inventaires d'Archives (Famille Licot, Papiers de Missiessy, Non.ciature de Bruxelles, d'Ansembourg, Ré-demptoristes Bruxelles, d'Anethan, de
Bethune, 't Serstevens, Evêché de Liège)
(Bijdragen 14, 1960, Fr. 60) is een beschrijving en inhoudsopgave van belangrijke privé-archieven.
Paul GERIN, Bibliographie de 1'Histoire
de Belgique, 1789-21 juillet 1831 (Bij dragen 15, 1960, Fr. 300) is bedoeld als de
voorzetting van Pirenne's Bibliographie,
voor de hedendaagse periode; een reusachtig en uiterst belangrijk werk van
meer dan 400 pp. dat hopelijk zal voortgezet worden.
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D. De WEERDT, De Gentse textielbewerkers en arbeidersbeweging tussen 1866
en 1881. Bijdrage tot de sociale geschiedenis van Gent (Verhandelingen II, 1959,
Fr. 140) is een kostbare vernieuwing,
aan de hand van ongepubliceerd materiaal, van de Gentse sociale geschiedenis,
en behandelt de materiële, intellectuele,
morele en geestelijke toestand van de
Gentse arbeiders van 1866 tot 1881 en de
evolutie van de arbeidersorganisaties in
dezelfde periode.
Romain Van EENOO, Een bijdrage tot
de Geschiedenis der Arbeidersbeweging
te Brugge (1864-1914) (Verhandelingen
IV, 1959, Fr. 200) is even belangrijk en
vernieuwend voor de Brugse arbeidersbeging. Het boek beschrijft de sociaal-eco~
nomische toestand te Brugge, schetst de
arbeidersbeweging vóór 1886 en geeft
een grondige uiteenzetting van de christen-democratische, liberale en socialistische organisaties van 1886 tot 1914.
K. Van Isacker
POCKETBOEKEN

I

Dr. Ir. H. de BOER e.a., Schriftelijk rapporteren, f 2.25. — Onder redactie van
Dr. Ir. H. de Boer hebben hier een aantal
vaklieden een boekje samengesteld, dat
de lezer instrueert over het opstellen van
rapporten, nota's, memoranda enz. R. S.
Prismaboeken, Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, f 1.25 per deel.
Edgar WALLACE, De rode cirkel. Vert.
--- Een spannende, wonderlijke criminele
roman, waarin alles anders afloopt dan
de lezer aanvankelijk verwacht.
Margrit de SABLONIèRE, Negerverhalen. Vert. — Een groot aantal door Afrikanen geschreven korte verhalen, bijeengebracht en vertaald door de bekende
negrofiele schrijfster, Margrit de Sablonière.
Ralph HOKE, Prisma-atletiekboek. Vert.
~ Een boekje dat instrueert over alles,
wat de atletiek betreft. Een primeur op
dit gebied in Nederland.
G. K. C. CHESTERTON, De man die
Donderdag was. Vert. — De herdruk van
een dier fantastische, paradoxale verhalen, waarvan Chesterton het geheim be zat.
Manon van de bronnen. Bewerkt door R.
van AERDE. — Eveneens een herdruk
van een verhaal dat Rogier van Aerde
bewerkte naar aanleiding van de bekende
film ,,Manou des Sources".
C. A. H. HAITSMA MULIER-VAN
BEUSEKOM, De secretaresse. — Een
boekje over alles wat „der secretaresse"
is, afdalend tot in bijzonderheden. Een
herdruk.,
A. C. MULLER--IDZERDA, Meer kennis van bloemen en planten. — Dit boekje
is een vervolg op en voortzetting van het
vroeger reeds als prismaboek uitgekomen
Planten en bloemen in huis en tuin. Voor
bloemen- en plantenliefhebbers.
R. S.
,

Aula-boeken. Het Spectrum, Utrecht,
Antwerpen.
Dr. Cornelia W. ROLDANUS, Zeventiende-eeuwse geestesbloei. f 1.75. ^- Een
heruitgave van een studie over de geestelijke stromingen in de zeventiende eeuw.
Vooral de filosofische en godsdienstige
aspecten van die tijd hebben de aandacht
der schrijfster.
Hans Jurgen EGGERS, Inleiding tot de
wetenschap der prehistorie. Vert. f 2.25.
r Dit zeer germaans georiënteerde boekje
leidt de lezer binnen in het gebied der
prehistorie, de tijd der nog ongeschreven
bronnen, en behandelt ook de archeologie
van de beginnende historische tijd.
Dr. Emil KUHN~SCHNYDER, Geschiedenis der gewervelde dieren. Vert. f 2.25.
--Een goed en wetenschappelijk verantwoord overzicht over het gebied der gewervelde dieren. Ook de mens, die volgens de auteur een geheel aparte verschijning is, komt ter sprake.
Dr. S. WIEGERSMA, Psychologie der
beroepskeuze, f 2.25. r Dit boekje kunnen wij aanbevelen zowel aan hen die
naar een beroep uitzien als aan vakpsychologen. Het behandelt wel ongeveer al
de aspecten die bij de beroepskeuze meetellen.

List-Biicher. — Paul List-Verlag, M
V nchen.
CALDERON DE LA BARCA, Spani.
sches Welttheater. D.M. 330. — Wilhelm von Scholz heeft vier drama's van
Calderon, waaronder De rechter van Zalamea en Het leven een droom, opnieuw
buhnenfâhig gemaakt. Het is inderdaad
een voortreffelijke Neudichtung.
Mein Gedicht ist mein Messer. D.M. 2.20.
Hans Bender publiceert in dit boekje
commentaren van ruim twintig dichters
op hun eigen gedichten. R. S.

J. DECHANET

De weg naar de stilte
Yoga voor de gelovige mens.

De jongste tijd wordt er veel over Yoga-technieken gesproken en in bepaalde kringen maken ze zelfs zeer veel opgang. Ze zijn daar meestal losgemaakt var hun eerste doel, dat van godsdienstige, van geestelijke aard
is. In India zijn ze verbonden met een hele filosofie, die dan van onze
Europese denksystemen verschilt; ze zijn daar verbonden met een soort
geloof en schijnen in die vorm onverenigbaar met onze zienswijzen, onze
denk- en levenswijze, onverenigbaar vooral met ons christendom. Dit is
echter slechts schijn; want in de eerste plaats zijn de yoga-technieken
bedoeld om de mens vrij te maken, om hem te leren hoe hij meester moet
blijven van zijn gedachten, hoe hij zijn psychisch leven kan beheersen en
zich een atmosfeer kan scheppen van ontspannenheid, van diep-innerlijke
vrede, ver van alles wat „rumoert" in en rondom de mens. Deze weg naar
de stilte, dit pad der stilte, kan zeker een middel zijn om meer open te
staan, meer bereid om zijn christelijke leven ten volle uit- en te beleven.
Vooral is het een weg naar een inniger gebedsleven.
In het eerste gedeelte beschrijft de auteur de verschillende Yoga-technieken en geeft meteen de grenzen aan, om niet in afwijkingen te vervallen
als loutere lichaamscultuur, zelfverheerlijking, zelfbespiegeling, esoterisme.
In de bladzijden die op deze rechtzetting volgen, zal de lezer ongetwijfeld
getroffen worden door de indruk van geestdrift, van opgetogenheid zelf,
die van de uiteenzetting van de Yoga-ervaring uitgaat.
In een tweede gedeelte: Een christelijke Yoga, beschrijft de auteur, door
middel van de verschillende technieken, de opgang naar een „stilzwijgende
meditatie".
Ten slotte worden nog enkele beoordelingen (o.m. van P. Régamey O.P.)
gegeven over de waarde van dit werk, en - over de waarde van de Yogatechnieken, en in een aanhangsel een aantekening over het Hartsgebed en
enkele teksten over het gebed en gebedstechnieken die reeds bekend waren
aan de eerste woestijnmonniken.
De Franse uitgave bereikte reeds 23.000 exemplaren. Ook de Nederlandse
wordt zeker een succes: het is het eerste werk vanuit christelijk standpunt
over deze belangwekkende en interessante „levensgymnastiek".
Formaat 120 x 190 mm -- 252 pp.
Verkrijgbaar in de boekhandel
Uitgeversm ij.
Desclée de Brouwer N.V.
België
Houtkaai 23, Brugge

Nederland
M. van Coehoornstraat 10, Breda

ANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS
Naamloze vennootschap gesticht in 1881
(Private onderneming beheerst door het Koninklijk Besluit van 15.12.1934)

Spaarkas - Leningen op eigendommen - Obligaties

Beheerde Ka pifalen : ZES MILJARD FRANK
ANTWERPEN : Meir, 24 — Huidevettersstraat, 33
BRUSSEL : Regentlaan, 44
LUIK: Boulevard d'Avroy, 40
CHARLtROI: Boulevard Tirou, 48 — Place Albert Ier. 9
ROESELARE : Sint-Amandstraat, 99
HASSELT : Leopoldplaats, 25
Agentschappen in het ganse land
80 JAREN TRADITIE EN ERVARING

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

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

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

Voor uw dochter van 12 of 15 jaar

Normaalschool onze-Lieve-Vrouw-Visitatie
Gentstraat, 3 SINT-AMANDSBERG (Gent)
aan tramhalte Oostakker - Lochristi - stadstram nr 7

LAGERE NORMAALSCHOOL met AFD. voor BEWAARSCHOOLONDERWIJZERESSEN en VOORBEREIDENDE HUMANIORA
Internaat - Half-internaat - Externaat
Telefoon 283462 en 282712

BOEKEN INGEZONDEN BIJ DE REDACTIE
BESPREKING NAAR MOGELIJKHEID
ALBRECHT, H., Liber das Gemut. — Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1961, 79
pp., D.M. 10.
ALLUES, E., Toumliline. A la recherche de Dieu au service de 1'Afrique (Renconr
tres, 60) . — Ed. du Cerf, Parijs, 1961, 285 pp.
ANCIAUX, P., Het sacrament van het huwelijk. 2de druk..-- Lannoo, Tielt, 1961,
304 pp., geb. Fr. 105.
AUBERT, R., e.a., Le Christ et les Eglises. .-- Ed. Universitaires, Parijs-Brussel,
1961, 320 pp., ing. Fr. 120,
Aula Boeken, Dr. E. KUHN-SCHNYDER, Geschiedenis der gewerfelde dieren, Dr.
C. W. ROLDANUS, Zeventiende-eeuwse geestesbloei. Dr. S. WIEGERSMA,
Psychologie der beroepskeuze. Dr. Ir. H. de BOER e.a., Schriftelijke rapporten.
H. EGGERS, Inleiding tot de wetenschap der prehistorie, — Het 'Spectrum,
Utrecht, Antwerpen, 1961, f 1.75 en f 2.25.
AUZOU, G., De la servitude au service. — Ed. de l'Orante, Parijs, 1961, 424 pp.,
ing. NFr. 14,70.
BERGARDT, J., Flitsen. r--- Atom-uitg., Brussel, Postbus 136, 1961, 36 pp., ing. Fr.
16,50.
BERTHOLD, W., De commando's van admiraal Canaris. — De Goudvink, Antwerpen, 1961, 244 pp.
BITTER, W., Zur Rettung des menschlichen in unserer Zeit. — E. Klett~Verlag,
Stuttgart, 1961, 324 pp., 5 pl., geb. D.M. 19.80.
BRALITIGAM, Dr. W., Psychotherapie in Antropologischer Sicht, r--- Ferdinand
Enke Verlag, Stuttgart, 1961, 202 pp., D.M. 29.
BRLIENING, W., Geschichtsphilosophie der Gegenwart. — E. Klett-Verlag, Stuttgart, 1961, 173 pp., geb. D.M. 18.50.
Bijdragen van het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse geschiedenis, 16-17. —
Nauwelaerts, Leuven, 1961, 88-175 pp., ing. Fr. 80-160.
CORETH, E., Metaphysik. r Tyrolia Verlag, Innsbruck, 1961, 690 pp., 'S 190.
DRUMMOND, R. en COBLENTZ, G., Duell am Abgrund, — Kiepenheuer und
Witsch, Keulen, 1961, 271 pp., geb. D.M. 16.80, geïll.
DUPRIEZ, B., Fénelon et la Bible. ~ Bloud et Gay, Parijs, 1961, 232 pp., ing. NFr.
12.
FABER, Dr. H., Pastoral care and clinical training in America, r van Loghum Slaterus, Arnhem, 1961, 126 pp., f 3.90.
FRAINE, De, La Bible et 1'origine de 1'homme. r Desclée de Brouwer, Brugge,
J. pp., geb. Fr. 96.
130
FRASSATI, L., Das Leben Pier Giorgio Frassati's. r Herder Freiburg, 1961, 334
pp., 4 pl., geb. D.M. 17.80.
GERBERT, G., Predigten liber die Liebe. — Tyrolia Verlag, Innsbruck, 1961, 364
pp., D.M. 19.
GIBSON, R., Modern French Poets on Poetry. r Cambridge University Press, 1961,
290 pp., 42 sh.
GIERATHS, G., Savonarola, Ketzer ader Heiliger? — Herder, Freiburg, 1961, 302
pp., 6 pl., geb. D.M. 15.80.
GINSBERG, M., Evolution and Progress. — Heinemann, Londen, 283 pp., 25 sh.
s'GRAVENSANDE, G. H., De Geschiedenis van de Nieuwe Gids, — Van Loghum
Slaterus, Arnhem, 1961, 140 pp., f 8.90.
GUARDINI, R., De Heilige in onze wereld, 68 pp. De kruisweg van onze Heer en
Heiland, 63 pp. De hulp aan de naaste in gevaar, 68 pp. De zondag, gisteren,
vandaag, altijd, 87 pp. — Lannoo, Tielt, 1961, Fr. 38 (ieder) .
HAEGENDOREN, M. Van en DE VRIES, R., Noord-Zuid-Verbinding. 2de dr. —
Lannoo, Tielt, 1961, 128 pp., Fr. 42,
HOFFMANN, E. T. A., Poetische Werke, 9. ~ W. de Gruyter, Berlijn, 1960, IVr
410 pp., geb. D.M. 28,
HOLLIS, C., The Church and Economics. — Burns and Oates, Londen, 111 pp.,
8 s. 6 d.
Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein 1836-1961. Ter gelegenheid
van het 125-jarig bestaan van J. B. WOLTERS Uitg., Groningen.

.UNIVERRSITAIRRE Ste ELISABETUSCHOOL
VOOR ZIEKENVERPLEEGSTERS EN VROEDVROUWEN,
gehecht aan de Katholieke Universiteit van Leuven,
bestuurd door de Zusters van Liefde van Gent,
CAPUCIENENVOER, 39 — LEUVEN
GEGRADUEERDE VERPLEEGSTERS Al — Hoger Technisch Onderwijs
VERPLEEGSTERS en VERPLEEGASSISTENTEN — Brevet — Aanvullend Secundair
Beroepsonderwijs kosteloos
NURSING-HOSTESS — Attest
VOORBEREIDENDE AFDELING
Inlichtingen op aanvraag
Nederlands en Frans stelsel

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

schrijn van de literaire vagebond, de jood

een nieuwe, moderne marmer-tegel

RASCHE, F., Fritz von Unruh, Rebell und Verki ader. — Verlag f. Literatur und
Zeitgeschehen, Hannover, 1961, 256 pp., geb. D.M. 14.80.
REISNER, E., Le demon et son image, vert. J. Vilnet. — Desclée de Brouwer, Brugge, 1961, 240 pp., ing. Fr. 135.
SCHILLER, Reden im Gedenkjahr 1959. --- E. Klett-Verlag, Stuttgart, 1961, 483 pp.,
ing. D.M. 16.80.
SCHREURS, P., Het vreugdevolle bestaan van de christen. — Patmos, Antwerpen,
1961, 104 pp., ing. Fr. 45.
STEINMANN, J., Ezechiel. — Desclée de Brouwer, Brugge, 1961, 192 pp., ing. Fr.
69.
Van Gorcum, Assen, 1961, 310 pp.,
.SWILLENS, P. T. A., Jacob van Campen,
f 18.50 en f 16.50.
TARDINI, D., Pius XII als Oberhirte, Priester und Mensch. — Herder, Freiburg,
1961, 160 pp., 6 pl., geb. D.M. 9.80.
r

N.V. Kortrijkse Katoenspinnerij -Kortrijk
nodigt alle

Fluweel -,
Tapijten
=
Zwaardoekweverijen

uit met haar in contact te treden

ELECTRISCHE CONSTRUCTIE

DAUWELS n.v.
MECHELEN - TEL. 179.38 (5 lijnen)

Transformatoren

Condensatoren

Allerhande vrije en staatsinrichtingen voor heropvoeding of van medico-pedagogische
aard, hebben gebrek aan bijzondere opvoeders en opvoedsters

HOGER INSTITUUT voor HEILPEDAGOGIE
Toegankelijk voor juffrouwen en heren van minimum 18 jaar oud
Erkend diploma
Gelegenheid tot inwonen voor juffrouwen
INLICHTINGEN:
Sekretariaat, Sint Bernardse Steenweg 197 - Antwerpen

Middelbare Handelsschool StomAloysi'ijs
EDW. ARSENSTRAAT, 40, OUDE-GOD
GUST LAVASTRAAT, 33, OUDE-GOD
HOGERE GRAAD A6 (2)
LAGERE GRAAD A6 (3)
Zes jaar studie na het 6de jaar van de LAGERE SCHOOL
EXTERNAAT
Inlichtingen en inschrijvingen alle dagen van 9-12 en van 15-18 uur

„Ik diene blijde"
INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
St. Bartholomeus — MERKSEM
Afdeling verpleegsters : 3 jaar met specialisatie
Afdeling verpleegassistenten : 2 jaar
Voorbereidende afdeling vanaf 17 jaar
GEHEEL KOSTELOOS — FAMILIALE SFEER
Inlichtingen : E. Zr. Directrice, Jaak de Boeckstraat 10, Telefoon (03) 458642

Wilt Ge in geest van apostolaat uw jong leven ten dienste stellen van
de Kerk in de zorg aan Kristur' lidende ledematen geeft U dan aan
als leerlinge - verpleegster - verpleegster Sociale hygieniste - of verbleegarsistente aan de
SCHOOL VOOR VERPLEEGSTERS „MATER SALVATOR.IS"
SALVATORSTRAAT, 20 – HASSELT – TEL. 2.11.55
Bestuurd door de Zusters Salvatorianessen
Officieel diploma. – Prospectus op verzoek.

METALEN MEUBELEN
* SCHOOLBANKEN
BEDDEN ENZ.
VOOR SCHOLEN, PENSIONATEN,
GASTHUIZEN, KLINIEKEN, BURELEN
VRAAGT CATALOGI

WERKHUIZEN

JOSEPH MERTENS N.V.

208 DEURNESTRAAT – MORTSEL-ANTWERPEN – TELEFOON 49.63.30

'

Onderwijs voor jongens vanaf 6 jaar
INTERNAAT
EXTERNAAT
Onder leiding van priesters en toezicht van de Staat
Volledig Lager Onderwijs (6-14 jaar)
Voorbereidend tot alle onderwijs
Moderne Humaniora
Middelbare Land- en Tuinbouwschool (13-16 jaar)
Normaalschool voor Onderwijzers (14-20 jaar)

- TIENEN
devan
joodde literaire vagebond,
Sschrijn van de literaire vagebond,
schrijn
de jood
Tel.: 81.391

H. PIUS X -INSTITUUT
VIIe OLYMPIADELAAN 25, ANTWERPEN
Tel.: 03-381380
Lagere Oefenschool: van zes jaar af.
Middelbare Oefenschool: van twaalf jaar af.
Grieks-Latijnse afdeling. Moderne afdeling.
Lagere Normaalschool: van vijftien jaar af.
Grieks-Latijnse afdeling. Wetenschappelijke afdeling A.
Wetenschappelijke afdeling B Economische afdeling.
Middelb. Normaalschool: na de Humaniora of Lagere Normaalschool
Afdeling: Moedertaal-Geschiedenis
Afdeling: Moderne Talen
Afdeling: Wiskunde-Fysica (en Economische Wetensch.)
Afdeling: Wetenschappen-Aardrijkskunde
Hoger Instituut voor Opvoedkunde
Dienst voor Studie- en Beroepsoriëntering
EXTERNAAT
INTERNAAT
Inlichtingen: Alle werkdagen van 9 tot 12 h en van 14 tot 17 h

Antwerpse Verzekerings Maatschappij

gecutit42,1
De Oudste Verzekeringsmaatschappij van hef land — Gesticht in 1819
Kipdorp 46, — ANTWERPEN
Brand - Winstverlies - Alle risico's - Leven - Auto's - Diefstal Burgerlijke verantwoordelijkheid
- Persoonlijke - Wet - Dienstboden - Glasbraak -

Verpleegstersschool „Maria-Middelares"
— Beroepsverpleegsters
— Verpleegassistenten
— Nursing-hostessen
— Voorbereidende afdeling (17 jaar)
Hospitaalstraat, 8 - SINT-NIKLAAS-WAAS - Tel. 76.12.98 en 76.22.25

CA·VA
SEUL
se HOE NeREM E

MARIA THERESIA VERPLEEGSTERSSCHOOL
Bestuurd door de „Dochters van het Kruis", verbonden aan het
St.-Jansziekenhuis, GENK. Tel. 53.141 — 53.142
Afdelingen : — Verpleegster Sociale hygiëniste. 4 jaar
— Verpleegster A 1: 3 jaar.
— Verpleegster A 2: 3 jaar.
— Verpleegassistente A 2: 2 jaar.
— Nursing-Hostess : 1 jaar.
— Voorbereidend jaar.
Alle gewenste inlichtingen te bekomen bij de Directrice.
Onderwijs en internaat zijn kosteloos

Zusters van Sint-Vincentius rs Paula

INSTITUUT VOOR BLINDE EN GEZICHTSZWIKKE KINDEREN
Gasspoel - Tervuren
Kleuterschool en Lager Onderwijs voor jongetjes en meisjes vanaf 2 jaar
Beroepsonderwijs en moderne talen voor meisjes
in het Nederlands en het Frans
Tel. Brussel 57.70.21

INSTITUUT SINT-AGNES
Onderwijsinrichting bestuurd door de Religieuzen Ursulinen
Internaat

Half-internaat

79-226 Turnhoutsebaan

Externaat

Schoenstraat 41

Lammekensstraat 84

BORGERHOUT

TELEFOON 353201

A.

Oude Humaniora. Moderne Humaniora (volledige cyclus)

B.

Snit-Naad-Confectie:

Middelbare technische afd. Cl

Normaalafd. D

Beroepsafd. C3-1 Voortgezette Technische Opleiding C l -D
C.

Handelsafdeling A61A3 A61A2 Handelsregentaat A6/A1

D.

Avondcursus voor Modes Avondcursus voor Naad

E. Volledig Lager- en kleuteronderwijs

Kent U
O. L. VROUWSCHOOL VOORVERPLEEGSTERS
EN VERPLEEGASSISTENTEN

Augustijnenstraat 9, Mechelen

Bestuurd door de Gasthuiszusters — Augustinessen
Voorbereidende afdeling vanaf 17 jaar
Nursing Hostesses — 1 jaar studie
Verpleegassistente — 2 jaar studie
Beroepsverpleegster — diploma van Verpleegassistente + 1 jaar bijstudie
Vraag inlichtingen tel. 127.87 — 144.23. Inschrijvingen alle dagen in de school van 14,
tot 16, uur en bij E. Moeder-Overste, O. L. Vrouwgasthuis, Keizerstraat 7, Mechelen.

GINDER-ALE
z:bat ió geen klein bier!
9<

BROUWERIJ MARTINAS N.V. - MERCHTEM

Gazet van Antwerpen
berichtgeving
Tal van bijzondere rubrieken:
Kunst en Kuituur —Toerisme —
Film — Sport —Landbouw —
Blad voor de jeugd, enz.
Snelle

Proefnummers:

Nationale straat, 46, Antwerpen
Telefoon (03) 31.28.80

Wie kwaliteitsdraadartikelen wenst
vraagt ze aan bij:

Tre zlerier
Leon Bekaert P. V. B. A.
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Hoger Onderwijs in België

H

ET probleem van het Hoger Onderwijs in België staat op dit
ogenblik in het brandpunt van de belangstelling. Allerhande
waaronder de bestaande
ideologische, politieke en regionale groepen
academische instellingen niet de minst belangrijke zijn halen voor
hun verschillende standpunten de meest uiteenlopende argumenten
aan, • gaande van ingewikkelde statistische berekeningen tot gepassioneerde betogingen. Zo veel beweging is er ten slotte dan toch verwekt,
dat de zaak voor het parlement kan komen, maar dit is nog geen
garantie voor de veronderstelling dat alle partijen nu ook werkelijk op
de hoogte zouden zijn van de ware toedracht en de werkelijke inzet
van het probleem. Een objectieve beoordeling dient inderdaad rekening
te houden met een heel groot aantal zeer verschillende factoren. Als
die niet tot een gezonde synthese kunnen gebracht worden, dreigt het
debat in het onoverzichtelijke te verzanden en gebeurt er niets, of
neemt men zijn toevlucht tot onberedeneerde oplossingen.
Overal in de Westerse wereld ontmoeten twee sociale processen
elkaar: de geleidelijke democratisering van het secundair en het hoger
onderwijs enerzijds, en aan de andere kant de toenemende behoefte
aan academisch geschoolde krachten in de steeds complexer wordende
sectoren van techniek, wetenschap en administratie. In vele landen
geven deze complementaire fenomenen aanleiding tot een snelle uitbreiding van de bestaande universiteiten en tot het stichten van een
aantal nieuwe instellingen voor Hoger Onderwijs. In België zijn de
problemen welke hierdoor gesteld worden, om historische en sociologische redenen, weer heel bijzonder gekleurd: iedere vorm van uitbreiding of spreiding van het Hoger Onderwijs dient rekening te
houden met de behoeften zowel van het Vlaamse (respectievelijk het
Waalse) als van het katholieke (respectievelijk het vrijzinnige) volksdeel van dit land. En om meteen te zeggen wat ieder duidelijk moet zin:
de Vlamingen hebben méér behoefte aan uitgebreide studiemogel jk
heden dan de Walen, de katholieken méér dan de vrijzinnigen.

-

Een Vlaams sociaal probleem
De achterstand van de Vlaamse gemeenschap is voldoende bekend.
Terwijl Prof. L. Coetsier in het leger 62% Nederlandstalige recruten
telt (1959-60), bedroeg het aantal Nederlandstalige hoogstudenten in
1960.61 slechts 42,10%. Wel is er een tendens waar te nemen naar
een meer evenwichtige verhouding tussen de verschillende provincies.
In 1959~60 waren er in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen tussen 5,7 en 5,3 eerstejaarsstudenten op 100 achttienjarigen,
62
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net zoals in Namen en Henegouwen; Luxemburg lag nog iets hoger
(6,6); Limburg, dat in de laatste jaren nochtans de sterkste stijging
vertoonde, bleef nog ver achter (4,2). Alleen Brabant (11,6) en Luik
(8,0)lagen ver boven het landsgemiddelde (6,9) . Weldra zal er dus
nog slechts een verschil zijn tussen Brabant en Luik enerzijds en de
rest van het land anderzijds. Oppervlakkig gezien verloopt een zekere
democratisering dus veel vlotter dan zelfs de meest optimistische verwachtingen konden voorzien. Sommigen hebben hieruit reeds geconcludeerd dat het voornaamste argument voor een verdere spreiding
van het H. O. daarmee vervallen is. Dit is evenwel voorbarig.
Juist deze gunstige ontwikkeling stelt enorme problemen van resorptie in het vooruitzicht en deze zullen zich het scherpst laten voelen in
Vlaanderen. Bovendien vergist men zich als men meent dat de democratisering van het Hoger Onderwijs voltooid is met de numerieke toename van het aantal inschrijvingen aan de bestaande universiteiten.
De achterstand van de lagere inkomensgroepen in de deelname aan de
hogere studies blijft nog steeds voortduren. Zoals een recente public
katie van de Leuvense Universitaire Werkgemeenschap duidelijk aantoont, wordt deze achterstand in Vlaanderen bovendien nog verzwaard
door een hogere gezinslast. Een ander aspect van de onvoltooide
democratisering is nog belangrijker: mét de geweldige aangroei van de
studentenbevolking nemen ook de moeilijkheden toe van integratie in
het universitair milieu. Wil men het academisch peil niet verlagen
wat om geen enkel motief mag gebeuren dan moet deze integratie
van bekwame studenten met geëigende middelen verzekerd worden.
Beurzen volstaan hier niet meer; indien de financiële hulp niet gepaard
gaat met een supplementaire cultuurvoorziening, dan blijven de meeste
van deze studenten gedurende hun gehele universitaire opleiding achtergesteld. Al deze overwegingen pleiten voor een meer evenwichtige
geografische spreiding van de studiemogelijkheden in Vlaanderen.
Een katholiek probleem

In de tweede plaats dient bij de democratisering van het Hoger
Onderwijs de leitelyke keuzevrjheid gewaarborgd te blijven. Men mag
niet uit het oog verliezen — zoals sommigen moedwillig schijnen te
doen — dat het probleem van de uitbreiding van het Hoger Onderwijs
in België vóór alles de katholieke Universiteit van Leuven betreft, en
dan ook weer hoofdzakelijk de Vlaamse bevolking van Leuven. Een en
ander blokt duidelijk uit onderstaande tabel, waarin berekeningen van
Dr. Wieërs en anderen over de evolutie van de universitaire bevolking
tussen 1950 en 1959 zijn verwerkt:
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Toename-index van de universitaire bevolking (index 100 = 1950-5 1)
142,3

totaal Leuven
157,4

totaal Franstaligen

totaal Nederlandstaligen

132

167

totaal Nederl. buiten Leuven

totaal Nederl. in Leuven

156,2

172,4

totaal België

De index-toename van de studenten uit Antwerpen, West-Vlaanderen en Limburg die in Leuven studeren, is groter dan die der totale
universitaire bevolking in deze provincies. Van de minimaal geraamde
25.000 hoogstudenten die er in 1970 méér zullen zijn, gaan er naar alle
waarschijnlijkheid ten minste 50% naar Leuven.
Men kan het probleem van de katholieke deelname aan het Hoger
Onderwijs ook anders stellen. Als er in 1959.60 niet minder dan 65,39%
van de Belgische schooljeugd in het laatste jaar van de humaniora
katholiek onderwis volgde, hoe komt het dan dat Leuven, samen met
St. Louis (Brussel) en Notre Dame de la Paix (Namen) slechts 48%
van de Belgische universitaire bevolking telde? Wijst dit er niet op dat
de keuze-vrijheid voor de katholieken te klein is en dat vele katholieke
jongelui naar niet-katholieke universiteiten gaan? De Vrije Universiteit
van Brussel is voor katholieken echter onaanvaardbaar, alle plechtige
verklaringen van „verdraagzaamheid" ten spijt. En als men zich realiseert welke richting de „neutraliteit" van het officieel onderwijs van
hoog tot laag de laatste tijd dreigt uit te gaan, moet men zich op levens,beschouweli k gebied ook over de Rijksuniversiteiten niet te veel illusies
maken. Afgezien nog van de werkelijk anti-katholieke geest waarin
sommigen de organisatie van het Rjjksonderwijs (benoemingen enz.)
trachten te leiden, zullen gelovigen op vele gebieden van de geesteswetenschappen nooit vrede kunnen nemen met een neutraliteit zoals
die in België al te vaak verstaan wordt, een neutraliteit die in feite
positief kiest voor een bepaalde ideologie. Een schoolstrijd op het plan
van het Hoger Onderwijs kan ons waarachtig wel bespaard blijven,
maar dan moeten bij een eventuele uitbreiding van de Rijksinstellingen
aan de katholieken in dit land van meet al aan en i n s t i t u t i o n e e l
de nodige ruimte en leefbaarheid gegeven worden om in die instellingen
zelf een onderwis te genieten dat volkomen overeenstemt met hun
heiligste overtuigingen.
Oplossingen
Elk voorstel tot uitbreiding of spreiding van het Hoger Onderwijs
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zal zowel met deze regionale en sociale als met deze ideologische aspec
ten rekening moeten houden. Het Verslag over de aanwas van de
studentenbevolking en de terugslag hiervan op de uitbreiding en localisering van de instellingen van Hoger Onderwijs, dat in mei 1961
voor de Regering werd opgesteld door het Bureau van de Nationale
Raad voor Wetenschapsbeleid, doet dit niet voldoende. Naast enkele
behartigenswaardige beschouwingen geeft het ook een aantal a-aprioriopvattingen ten beste, die vaak op wetenschappelijk onvolledig matenaal steunen of als loutere affirmaties worden geformuleerd. We kunnen er voorlopig niet in detail op ingaan. We volstaan hier met de
vermelding dat dit rapport uitsluitend de „hergroepering" voorziet van
een aantal officiële instellingen te Antwerpen en te Bergen, met volkomen negatie van de minstens evenwaardige katholieke instellingen
welke in beide steden bestaan; in Antwerpen zouden de Rijksinstellin~
gen geleidelijk kunnen evolueren tot een Rijksuniversiteit; inplanting
van H. O. in het Vlaamse land wordt volledig over het hoofd gezien.
Antwerpen zelf stelt explicieter eisen. De Metropool kan het recht
hebben, een eigen universiteit te vragen. Als dit echter zonder meer
een Rijksinstelling wordt die zich schikt naar de tendensen welke in
het „officiële'' onderwijs merkbaar worden, vrezen wij dat men niet voldoende rekening houdt met het ideologisch karakter van het probleem.
De felste voorstanders van dit project verwaarlozen bovendien de be~
langen van de provincies West-Vlaanderen en Limburg, en men kan
zich afvragen of dit wel anders kan van het ogenblik al dat men in
Antwerpen een v o 11 e d i g e universiteit wil.
Tegenover deze plannen, die hoofdzakelijk, zo al niet uitsluitend,
bepaald zijn door de behoeften van Antwerpen en door de equatie uit~
breiding Hoger Onderwijs = uitbreiding Rijksonderwijs. zijn er ander
re, rechtvaardiger en tevens realistischer oplossingen mogelijk. Wij
beperken ons hier tot het Vlaamse land, niet omdat de Waalse behoef~
ten ons koud laten, maar ten eerste omdat het hier toch hoofdzakelijk
om een Vlaams probleem gaat, en ten tweede omdat, in het perspectief
van de culturele autonomie die er vroeg of laat toch zal komen, eigen
oplossingen voor elk der landstreken in een nabije toekomst dringend
noodzakelijk en ook mogelijk worden.
Door provinciale universitaire candidaturen in Hasselt kan men
voorzien in de meest dringende behoeften van de provincie Limburg.
Gezien het overwegend katholiek karakter zowel van de bevolking als
van het secundair onderwijs in deze provincie en gezien het meer ber
perkt recruteringsgebied kan men, om aan de volkomen rechtmatige
wensen van de andersdenkende minderheid te voldoen, hier vol,-
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staan met een splitsing in „katholieke" en „neutrale" cursussen voor de
filosofie, eventueel de geschiedenis en enkele andere leervakken van
de geesteswetenschappen. Deze vakken vergen overigens slechts een
minimum aan investeringen. Een gelijksoortige oplossing zou, mits
overleg met de belanghebbende instanties, allicht ook mogelijk zijn voor
Brugge en West-Vlaanderen. Antwerpen daarentegen zou een complex van volledig dubbele, evenwaardige candidaturen kunnen krijgen.
Er zijn hier voldoende studenten om een ruime recrutering te verzeker
ren voor de twee ideologische groepen. Aldus zou men rekening houden met de confessionele verscheidenheid, hetgeen juist op het niveau
van de candidaturen uiterst belangrijk is. Wanneer de activiteit van
deze eerste jaren vlot verloopt, kan men, indien dit gewenst en mogelijk is, deze aanvullen met de normale superstructuur van de licenties
en doctoraten. Deze superstructuur zou dan door een gemengde be~
heerraad en een b.v. jaarlijks wisselende rector beheerd kunnen worden. Aldus zou institutioneel de verzuiling en tevens een financieel
onverantwoorde splitsing van de meest kostbare afdelingen van de
nieuwe universiteit vermeden worden.
Buiten de gewone eisen van de verdelende rechtvaardigheid brengt
deze oplossing geen abnormale financiële lasten met zich mee. De
Polytechnische Hogeschool van Bergen, die toch een provinciale instel~
ling is, wordt praktisch volledig onderhouden door Staatssubsidie;
voor de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam neemt de Staat,
evenals voor de bijzondere universiteiten, 95% der uitgaven op zich:
een soortgelijk regime moet ook voor de nieuwe instellingen in Vlaanderen mogelijk zijn. Evenmin stelt het vinden van professoren onoplosbare problemen: indien het peil van het onderwijs aan de bestaande
universiteiten in de voorbye tien jaar niet gedaald is en er is geen
enkele reden om dit aan te nemen dan moeten naar verhouding
even veel professoren per student kunnen afgeleverd worden als vroer
ger. In ieder geval moet erover gewaakt worden dat de nieuwe instellingen niet gewoon tweederangs--filialen worden van de bestaande
universiteiten. Voor de Antwerpse academische instelling, die metterr
tijd uit kan groeien tot een volledige (men kan zich zelfs afvragen:
waarom niet op een totaal nieuwe leest geschoeide) universiteit, is dit
zonder meer duidelijk. Maar het geldt even zeer voor de provinciale
candidaturen in Limburg en West.-Vlaanderen. De herstructurering
van ons Hoger Onderwijs vraagt niet alleen een bredere spreiding van
de studiemogelijkheden, doch voor alles een nieuwe aanpak van wat
voor de begaafde jongeren van dit land een ware u n i v e r s i t a s
magistrorum et scolarium kan worden.

Saint~john Perse

JOAN TH. STAKENBURG

„Epouse du monde ma présence".

AT de dichter Saint-John Perse geboren werd op het eiland
Guadeloupe (31 mei 1887) , zowel vader-- als moederzijds uit een
geslacht, dat daar reeds enkele eeuwen woonachtig was, is een eerste
bepalende factor voor de aard van zijn werk geworden. Lof welt op uit
zijn hart om de welige heerlijkheid van de Caraïbische natuur. In de
lange soepele versregel oppervlakkig vergelijkbaar met Claudel's
trant in Cinq Odes spiegelt zich geheel natuurlijk loom, maar niet
krachteloos de rustige, verdroomde wereld van het kind. Hoeveel
verandering dit uitdrukkingsmiddel ook mag ondergaan in zijn structuur, vooral wat bondigheid en vervuldheid van beelden aangaat, het
zal de standaardsteen in het bouwwerk van deze kunst blijven, de vaste
wagen voor zijn gezichten en gedachten.

D

Eloges (1908)
De levensaanvaardende grondhouding blijkt reeds uit de titel van
zijn eerst gepubliceerde werk, en van het vroegste stuk ervan, Pour
fe ter une En f ante (1907). De dichter prijst de dingen in hun goedheid
en rijkdom. Soms maar minder nadrukkelijk dan in Anabase kan
hij zich in opsommingen niet tegoed doen, herinnert hij aan andere
modernen als Apollinaire en Eluard: „il y a ....". Zonder veel verbinding rijt S.-J. Perse de herinneringen uit zijn vroege jeugd aaneen. Bij
tijden vindt hij reeds een onvergetelijk beeld als van de vliegen „die er
waren als had het licht gezongen" of van de zang van een tovenaar, die
het kind de wereld laat zien als een dionysisch schip vol vegetatie. Een
enkele maal bereikt hij al grote schoonheid, zoals bij de herinnering aan
de bedienden en hun „toonloze gezichten, papaya-kleurig, met een tint
van verveling, staande achter onze stoelen als dode sterren". De dichter
weet dat het kindszijn de dingen een ander aanzien verleende, maar
ook: „Er was meer orde! Niets was er dan rijk en beslotenheid van
lichtglanzen. En schaduw en licht waren meer eenzelfde dingen". Eloges
opent in Ecrit sur la Porte met een voorstellen van de dichter door zichzelf, niet zoals hij is, nog geen twintig jaar oud, maar zoals hij later zou
willen zijn, in aansluiting op het breukloos aanvaarde beeld van zijn
vader of, juister misschien, op dat van de voorouderlijke planter, „silen,cieux" en „dur". Daarna buigt het gedicht terug in de kindertijd, die
-
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onder het teken van palmen staat, de op de wind bewogen, zegevierende kinderen der aarde. Er heerst een sfeer van lichte weemoed en scho .
ne herinnering, van stijgende kracht, van nog niet geheel gescheiden
zijn van het mysterie-omgevene van de kindertijd en toch reeds door
het gedicht getreden zijn in het dichterschap, mysterie van de volwassenheid. Motto kon zijn: „végétales ferveurs, ó clartés, ó faveurs".
Ook in de eigenlijke Eloges zijn reeksen herinneringen neergelegd.
Vooraan komt de oude Dromer, een bedelaar, maar die de dichter wezensverwant zal blijken. Het paard waarop hij reed vindt er een plaats,
later zal het in Anabase voorkomen in opening en besluit van het gedicht . Herinneringen aan boottochten spelen lang door zijn gedachten;
hoe ze plaats vonden in de vroegste morgenstond, dat symbool van de
jeugd. En de herinnering bepeinst: niet meer dan dat? Dat wil zeggen:
het kritisch bewustzijn breekt door, verscherpt, dreigend. De dichter
vindt wijsheid van oudsher: hij zal dienen als oud touw, het hart versleten als een scheepszwabber klaagde niet Villon dat zijn hart was
„sec et noir comme escouvillon", als een ovenzwabber? Dit is daarwer^kelijkheid, die zich stelt tegenover de neiging te verglijden in melancholie. Want de toon is zacht als weemoedige vioolmuziek. 't Is het
ontwaken van de lichamelijke rijpheid, onvoorstelbaar voornaam medegedeeld. Soms is het kind lastig, eigenzinnig, of het een koningskind is,
en dit is waar .... Lang verwijlt de dichter bij het zeil en zijn geheimen.
De glorie van zee en scheepsreizen zal S.-J. Perse door zijn hele werk
blijven vergezellen (zelfs in Anabase, dat toch een epos der steppen is,
ontbreekt ze niet geheel) . Amitié du Prince werd op een boottocht door
„de Maleise archipel" geschreven; Exil, Vents zijn lange gedichten, die
,

alleen een groot (zee)reiziger vermocht te schrijven; eindelijk zal deze

levenslange hunkering leiden tot het grote zeegedicht Amers.
In Eloges is de Caraïbische werkelijkheid een moordhete stad, een
ramp die plaatsvond en de doden worden verzameld, altijd gezet binnen
het omvattend raam van de grootmoedig schenkende natuur. Er hangt
een onuitsprekelijke en verrukkelijke lichtheid welke ondanks alles het
leven doorzont, en die bij voorbeeld ook de grondtoon vormt van de
zoveel later geschreven Antillaanse roman La Lézarde van de negerdichter Edouard Glissant. Morgen en avond, de schitter van zon op het
water worden niet enkel als heerlijkheid ondervonden door een enke~
ling, maar mede-geleefd door de velen. Tenslotte voert de dichter zichzelf sprekend in, de tijd is afgeschaft, hij is weer 't kind, 't is ook maar
een jaar of tien geleden dat hij dit alles beleefde. Want in de jaren dat
Eloges geschreven werden, vertoeft S.-J. Perse in het vergeleken
met zijn geboorteland
weinig zonnige Bordeaux en wekt de indruk
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zich wat moeizaam en ongaarne voor te bereiden op een loopbaan, die
hem vooral vrijheid van bewegen en mogelijkheid tot reizen moet schenken. De aanpassing blijkt niet zonder moeilijkheden te zijn verlopen.
Images à Crusoë
De Images à Crusoë, al in 1904 geschreven, maar pas in 1909 gepubliceerd, zijn een evocatie van Robinson Crusoë van zijn eiland teruggekeerd in de grauwe stad, waar hij zich weemoedig verdiept in herinneringen aan die wonderbaarlijke jaren voorheen. Al wat hem nog omgeeft uit dat verleden ontaardt, sterft af, gaat te gronde. Bladerend in
zijn bijbel, wacht hij als een vergeten vertrouweling alleen nog maar op
de grote windstoot die hem bevrijden zal. Aldus omkleedt de zeventienjarige gymnasiast het tergend heimwee naar zijn geboortegrond. De
zeggingskracht die straalt uit de woordkeus van de jonge dichter is al
verbluffend. En uit dit eerder geschreven, maar in het Oeuvre Poétique
later geplaatste werk, blijkt dat ook onder Eloges een ondergrond van
heimwee schuilt, maar dan, vier jaar later, is de crisis overwonnen en
klinkt de levensaanvaarding die zijn werk blijft kenmerken.
La Gloire des Rois
La Gloire des Rois, sinds 1925 opgenomen in Eloges, doch hiermee
niet meer verbonden dan door het gemeenschappelijke dat de titel aanen daarachter natuurlijk het geestelijk klimaat waarin beide
geeft,
omvat enkele tussen 1910 en 1924 voor het eerst gepu
gegroeid zijn
bliceerde stukken, waarvan Amitié du Prince een hoogtepunt vormt. De
in 1945 voor het eerst verschenen en hierbij opgenomen Berceuse betekent met haar korte strofen en sobere zegging een uitzondering in het
werk. De gestalte van de vorst of prins speelt bij de dichter een zo grote
rol, dat we van het optreden van een archetype mogen spreken. Hij is
de centrale figuur in Anabase. In Pour fe ter une en f ance VI zien we
hem voor het eerst verschijnen: „Want in de morgen, over de bleke
velden van het naakte Water langs de Westrand, heb ik Vorsten zien
gaan met hun verwanten, hooggeboren mannen, allen wél gekleed en in
zwijgen, want de zee is voor de noen een zondag, waar de slaap het
lichaam aannam van een god, met gekruiste benen onder zich". De
gestalte van de vorst, die zich aftekent in Amitié du Prince is een ideaal
beeld van de wijze regeerder, zoals de dichter voor zich ontwerpt
droomt hij ook niet van regeren, zal hij dit straks niet? , wat niet uitsluit dat ontmoetingen met levenden ertoe hebben bijgedragen, te meer
waar S.-J. Perse in de aanvang der twintiger jaren in China verbleef.
Hoe dit ook zij, de omgeving en het gedrag van deze vorst worden
-
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geschilderd in een ongebroken archaïsche luister, waarbij het exotisch
element geheel opgenomen is in de tijdeloze waarheid. Het thema is de
jaarlijkse ontmoeting van een bevriende, wijsheid zoekende reiziger
die kennelijk geen ander is dan de dichter zelf met deze vorst. De
passage waarin de rust van het kampement in de steppe beschreven
wordt en de eeuwigheid bijna onmiddellijk tastbaar gemaakt, behoren
tot de schoonste van het oeuvre. Het beeldgebruik is na enige vertrouwdheid verrukkelijk doorzichtig en oorspronkelijk ineen. Terecht
schreef Breton „Saint-John Perse est surréaliste à distance", als men
hieronder „waarlijk geïnspireerd" wil verstaan.
Anabase
Anabase (1924) is zeker niet te begrijpen buiten samenhang met
Amitié du Prince. Dezelfde gestalten treden naar voren uit een poëem,
dat zich niet verwaardigt tot uitdrukkelijke verklaringen over zijn opzet:
de vorst en de dichter, die een groot reiziger is. Veel duisterheid wordt
opgehelderd als de lezer ervan uitgaat dat beiden tegelijk optreden. Er
is een soort van tijdeloosheid, waarin het gedicht van S.-J. Perse zichzelf stelt, en dat in dit kader van een gedurende ontzagwekkende tijden
niet veranderend Azië vanzelfsprekend is; daartoe draagt bij een niet
alleen aan tijd, maar ook aan plaats ontheven feitelijkheid: de enorme
uitgestrektheden van China, Gobi-woestijn, Tibet en verder naar het
Westen toe, zijn bijna nog te nauwkeurige plaatsbepalingen. Het geeft
ook door de opzet van de dichter, ondanks de concrete toespelingen, een
uitgesproken abstract karakter aan het gedicht. Dit alles maakt begrij~
pelijk hoe vorst en dichter samenvallen, niet vanuit de gedachte van een
reïncarnatie, waarvoor bij S.-J. Perse geen aanknopingspunten te vin
den zijn, maar doordat zij als verkerend in dezelfde situatie getoond
worden. Onophoudelijk gaat het spel heen en weer tussen beiden: van
de vorst, die een stedenbouwer en brenger van beschaving is, met het
wapengeweld als onvermijdelijke achtergrond, naar de dichter, verbaasde en soms vervoerde trekker door verre streken. In het gedicht vindt
een voortdurende overgang plaats van de werkelijkheid voor des dich~
ters ogen (herinneringen en heden) naar die van zijn droom.
Reeds in Anabase valt op hoe dit een kunst is die samenhangen weglaat en alleen aanduidingspunten geeft. Gevolg is moeilijke volgbaar.heid en het verwijt, vaak aan S.-J. Perse gedaan, dat hij zijn sporen
heeft uitgewist. Waar men niet begrijpt is men genoopt zich tot het
uiterste in te spannen en vooral aandacht te besteden aan de uiting
zoals die er staat, aan vorm en beeld, en te pogen via associaties de
verbanden te ontdekken. Om alle aandacht te verkrijgen voor zijn zeg~
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gingswijze heeft Perse de lucht ijl gemaakt, de afstand tussen de dingen
groot. De zin volgt eerst uit het combineren van de elementen van het
geheel, en niet uit die elementen op zichzelf. Soms zijn er toespelingen
op historische, biografische, natuur~ of geesteswetenschappelijke zaken,
die uit hun poëtisch schrift ontcijferd moeten worden. Dit is trouwens
niets ongewoons in de moderne poëzie. De onduidelijk blijvende rest
moet op grond van de goede trouw van de dichter geaccepteerd wor
den; de vraag of bij een waarachtig dichter als zodanig kwade trouw
mogelijk is, kan trouwens nauwelijks gesteld worden. Zo is dan op
grond van zijn wil om te staan buiten plaats en tijd Saint-John Perse
abstract en puur poëtisch, maar tegelijk in feite hoogst concreet.
Er voltrekt zich het proces dat het vers van Perse steeds voller wordt.
Steeds zwaarder worden de trossen van zijn beelden. In Eloges is de
lijn nog dun als een jonge rank, in Anabase is het gewas rijkelijk uitgebot, de duisterheid van Amers is ten dele er aan te wijten dat overal
weer een wél-geplaatst adjectief is aangebracht, dat het voorgestelde
nader tekent. Maar tegelijk is een tegenovergestelde beweging merkbaar: tegen de amplificatie in gaat de beeldconcentratie, steeds beknop^
ter en dus zwaarder te achterhalen wordt het beeld, het punt van vergelijking is moeilijker te vatten omdat het verder gezocht én geserreer
der medegedeeld wordt. Hoe meer de dichter dus ziet in de zin dat
een meester-schaker meer ziet dan een gewone speler —, hoe korter hij
zich uitdrukt, hoe moeilijker volgbaar hij wordt. De ellips is van het
begin lief aan Saint-John Perse. Maar niet alleen dat van het begin af
de gelijkstelling de zuivere vergelijking verdringt, later biedt hij ons
kluwens van beelden, wat hem mogelijk maakt vergelijkingen in de
x-ste graad op te bouwen. Want het „als" vermoeit snel, maar het spel
van analogie en identificatie kan eindeloos doorgaan in steeds gecomr
pliceerder en torenhoog reikende bouwsels, geestelijke structuren à la
Piranesi. Zo kan men stellen dat de structuurwet die door de opeenvolgende werken reikt, in steeds weliger vertakking, die van een boom is,
van kennelijk vegetatieve aard dus.
Tussen 1924 en 1940 werd door S.-J. Perse niet alleen geen nieuw
dichtwerk gepubliceerd, maar zelfs geen toestemming gegeven de reeds
verschenene te herdrukken. Alleen door Eliot's Anabase-vertaling, in
haar tweetalige editie, was enig werk van hem verkrijgbaar. De reden
was dat de dichter, na in 1925 kabinetschef van Briand geworden te
zijn, allengs opklom tot de hoogste posten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, waarvan hij meer dan zeven jaren, tot 1940, secreta-
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ris-generaal was. Iedere actuele identificatie van de hoge ambtenaar
Al. Léger en de dichter S.rj. Perse scheen hem ongewenst. Na in 1940
reeds onder Reynaud ontslagen te zijn uit zijn ambt, week hij uit naar
de U.S.A. De Duitsers waren op hem als „oorlogsaanhitser" bijzonder
gebeten, de regering van Vichy ontnam hem met zijn nationaliteit alle
rechten en bezittingen. De Gestapo nam de papieren in beslag, die
achtergelaten waren in zijn Parijse flat, en met hun archieven gingen,
misschien voorgoed, zeven werken verloren, die de dichter in de jaren
van zijn stilzwijgen, en ten dele reeds daarvoor, voltooid had.
Exil
In Amerika begon de verdrevene weer te schrijven en als eerste verscheen het gedicht Exil (Long Beach Island N.J. 1941) . Het is een
bittere meditatie over het ballingszijn, maar opnieuw in de verwoording
ver ontheven aan plaats en tijd. En minder bitter dan de meesten verwachten zouden: „de ballingschap is niet van gisteren". Is in het bijzonder de dichter niet altijd een balling op aarde? „Wie kent nog de
plaats van zijn geboorte?" En wat het geweld aangaat dat de dichter
verdreven heeft, is het ook niet immer geweest? Niets rest hem dan
boven de gapende leegte van het niets een gedicht te bouwen dat
eenmaal zelf weer aan de vernietiging ten prooi zal vallen. Want als
het enige dat werkelijk is, ziet de dichter altijd weer dezelfde neerstorr
tende golfslag, die uitzegt „één enkele en lange zin zonder onderbres
king, en voor immer onbegrijpelijk". In een rijke opsomming, zoals die
herhaaldelijk in zijn werk voorkomt, noemt hij de tallozen die op een of
andere, hoe uitzonderlijke wijze ook, ingeschakeld zijn in het leven. Zij
allen zijn „prinsen van de ballingschap en ze hebben mijn zang niet van
node". Maar de dichter is een uitgestotene, een verdachte, een ,,vreemdeling op alle stranden dezer wereld, zonder gehoor of getuige". Ten
slotte herdenkt hij, ontroerd maar omsluierd als altijd, twee achtergebleven vrouwen: zijn moeder, zijn echtgenote. Hij, de verlorene, heeft
maar één opdracht: „Houd levend onder ons de verborgen kracht van
uw gezang!", en daaraan zal hij trouw blijven.
Pluies
Over Pluies (Savannah 1943) te schrijven is wel bijzonder moeilijk,
omdat het gedicht de schrijver als het ware zijns ondanks over de lippen
breekt. Omdat hij het thema omspeelt, omcirkelt als een arend en toch
aan het eind mag uitroepen: „En mijn gedicht, o Regens!, dat niet geschreven zal worden". Dit hangt samen met zijn wil zich ditmaal te
bewegen aan de bronnen van de geest, om zo iets te zeggen van „het
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wezen van het zijn", omdat hij nog vollediger dan vroeger geven wil
wat Mallarmé noemt „1'explication orphique de la terre", en het spijr
kerschrift van zijn tijd wil ontcijferen. En omdat uitspreken van wat
hem naar de mond welt verraad is, leidt tot „bekentenis, ontvangen
worden, gezang". Grimmiger dan ooit stelt hij zich „Seigneus terrible de
mon rire". Zo danst hij vervoerend in een leegte, waarin geen woord
meer mogelijk schijnt, en waar toch steeds weer de volheid stroomgewijs opwelt. De regenstralen zijn hem in een van zijn onvergetelijke
beelden „soeurs des guerriers d'Assur" en hij verwacht van hun ge~
welddadigheid dat het aangezicht der aarde veranderd worde, dat weggespoeld worde alle redelijkheid en gematigdheid, alle weten en geschiedenis, ja alle schoonheid ooit tot stand gebracht door begenadigden. „Wist uit, o Regens! de hoge tafelen der gedachtenis". Is deze
wens gedaan om de gang der wereld, ook zonder het voorval van de
oorlog die woedt? Hij wenst dat er niets overblijft dan de naakte, moederlijke aarde, en dan eerst kan er een nieuw begin zijn. Daarom mocht
Pluies niet geschreven worden, daarom blijft deze mond gesloten op
„de dorre drempel van het gedicht, waar mijn lachen de groene pauwen
van de glorie dodelijk verschrikt".
Zoals de regens het uitwissende en vernietigende element zijn (maar
daardoor de allervroegste oorsprong van het nieuwe leven) , zo is de
sneeuw het toedekkende elment, het teken der vergetelheid bij uitstek.
In Neiges ( New-York 1944) is de sneeuw als een balsem op de wonden der ballingschap. En het is geen wonder dat dit beschermende leidt
naar een langdurig herdenken van de moeder van de dichter; het is ook
de enige passage waarin de schaduw van het kruis aanwezig is, waar
ooit in dit ontzagwekkend rijke, maar van metafysische implicaties
schijnbaar verstoken oeuvre ( doch steeds meer dringen ze zich op in de
reeks der jaren en der werken) , dit thema even wordt aangeroerd.
Maar zijn verlangen gaat uit naar de bronnen van de taal: daar immers,
steeds verder achter het woord „liggen de heerbanen van de droom en
alle vervangbaar goed, waarvoor het wezen zijn ganse lot wil wagen";
nog is dat ogenblik echter niet aangebroken.
De reeks Exil, (waarvan het openingsgedicht dus ook deze titel
draagt) , wordt afgesloten met het Poème a l'étrangère (Washington
1942) . Er ligt in Parijs, op de linkeroever van de Seine, niet ver van de
Quai des Grands-Augustins, een smalle, kronkelige straat, waarvan een
surrealist de naam had kunnen vinden en die al meer dan een dichter
aan het mijmeren gebracht heeft: Rue Git-le-Coeur. Dit thema, deze
herinneringsrijke klank en evocatieve woordverbinding wordt tot een
verlokking van de weemoed die uiteindelijk door de dichter afgewe-
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zen wordt. Het gedicht is kennelijk geschreven op uitnodiging van een
mede-balling, een Castilliaanse van hogen bloede, want „ge zingt
en
dit is uw zang alle wijzen van ballingschap ter wereld". Maar hierin
ligt reeds de verwerping van alle zelfbeklag: „misvattingen" zijn het om
te luisteren naar de Sirenen-zang van „Rue Git-le-Coeur", omdat de
dichter door de ballingschap hoogstens in zijn dagelijksheid geraakt
wordt, in zijn wezen niet.
Vents
Nog minder dan in het voorafgaande zullen wij aan een kritische
beoordeling van Vents (Hundred Acre Island, Maine, 1945) toeko~
men, afgezien van het gevoel van belachelijkheid dat de tastende beoorr
delaar besluipt, wanneer hij ongenuanceerd oordeelt over een zo kosmisch werk van een zo homerisch dichter. De volgende opmerkingen
dienen enkel om de lezer een eerste indruk te geven van de uitzonderlijk rijke gang dezer dichterlijke gedachte. De in vele gestalten aanwezige symboliek van het begrip „wind" in dit episch gedicht zou reeds
een afzonderlijke studie vergen. De mens dan is als stro voor de winden. Vergeleken met deze is alles vergankelijk. Een eeuw vol ondergang nadert en de wereld staat als een boom in wintertooi te ritselen.
Eén met de wind, woord geworden wind als het ware, is de Verteller.
Er is haast, er is weinig tijd. En de oude middelen om het zienerschap
te bereiken, „begunstigd door gunstige droom'', worden niet versmaad.
Zo was het van oudsher. Veel meer dan op de vernietiging van de
Indiaanse beschavingen, zoals Claudel interpreteert, is dit alles betrokken op de ondergang van alle oude culturen, de onze in het bijzonder
en hiervan is de dichter de ziener. Het levende zal van het oude
gescheiden worden, het uitnemende enkel overleven en als een nieuwe
paradijsdroom toont hij „het kort gelaat der aarde om op te roepen een
honderdtal maagden en oerossen tussen hysop en gentiaan'. En als
eerste zullen ten onder gaan in dit kataklysme, de in zeldzame steensoorten opgetrokken schrijnen van het boek, schijnbaar voor de eeuwigheid gebouwd, waarin weten en wijsheid der mensheid liggen opgetast.
Stof, krijt, verpulvering! Ook het Christendom heeft in zijn feesten uitgediend, en mocht hoger inzicht uitblijven en die gunstige droom waarom de dichter vroeg, dan is daar nog de Babylonische ritus'), waarbij
een vrouw op een hoge toren in de nacht door een god in stiergestalte
1 ) Vgl. G. Frazer, The golden Bough (abridged edition) p. 142. Ook „Ea, dieu de
1 Abime (Vents I 5, 7) is een babylonische godheid. Een studie van :S.-J. Perse vanuit dit cultuuraspect zou zeker veel opleveren.
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bezocht wordt. Gesterkt in zijn eenzaamheid ontvangt de dichter echter
van de hemel een „raad van krachtdadigheid en van geweld".
Niet zonder droefheid is hij om wat voorbijgaat, niet zonder twijfel
over wat komt. Maar hij is met degenen die de nieuwe wijn drinken; de
dichter mag en zal niet achterblijven, een volkomen nieuwe mens is in
aantocht; bovenal geldt hem levend-zijn, en daarvan is het parool:
voortgaan, steeds verder. Als een nieuwe Lao~Tse zien wij hem zich
Westwaarts richten en verslag uitbrengen van een tegelijk lijfelijke en
spirituele reis door het Amerikaanse continent .... Ook hier de dubbelzinnigheid, waarbij aan het meest weidse perspectief, ja een glimp van
de eeuwigheid, tegelijk uitdrukking wordt gegeven met het feit van het
ogenblik. En soms vermoedt men daarbij eerder een aan Zen verwant
denken wellicht nog ontleend aan zijn verkeer met sinologen en
Taoïsten dan aan Nietzsche denk aan de vorm van Zarathustra
aan de bronnen van zijn gesteltenis.
Nu volgt een verheerlijking dier Westelijke aarde en haar wouden,
steeds weer gezien als een vrouwelijk aspect der dingen. En daarover
buigt zich, „crépu comme Caïn", de winter, als in het heilig huwelijk
tussen hemel en aarde bij de archaïsche volken. De volheid die daaruit
voortvloeit vormt de verwachting van de dichter. Dan zwenkt met de
vogeltrek zijn tocht naar het Zuiden, met al zijn weelderigheid— die de
reiziger benevelt en door hem geducht wordt. Want wat hij zoekt naar
de geest is de magerte reeds geprezen in Amitié du Prince een
ascese, waarvan de beelden met een reizen per vliegtuig over steenachr
tige hoogten verstrengeld zijn.
Vervolgens gaat hij de geschiedenis der bevolking van dit nieuwe
continent na, van de pioniers die de eerste doortochten naar het Wes~
ten afdwongen, totdat „de grote avonturiers naar de ziel vergeefs voorrang eisen boven de machten der materie". Want haar binnenste wezen
werd gevonden en dat betekent stormloop van barbaren en een wonderlijk lot dat ons wacht. Een van de centrale thema's van onze tijd,
dat ook S.-J. Perse zo ter harte gaat, dat hij het probleem der verhou ding van poëzie tot wetenschap en hun gelijkgerechtigd-zijn tot grondslag van zijn rede bij de aanvaarding van de Nobel-prijs maakte
(N.R.F., januari 1961) . Lot boordevol belofte en gevaar, waarin het
gaat om de nieuwe mens in wie het menselijke bedreigd wordt. Met
degenen die hem verwant zijn, richte de dichter het oordeel. En dat zij
nimmer vervuld van treurigheid, maar eerder glimlach en voorbehoud
jegens de rede en vertrouwen in de grootsheid van het onberekenbare.
Dit is zijn taak: staande in de tijd de boodschappen van die tijd te vertolken, niet vanuit de bedwelming, doch beheerst, maar nimmer zonder
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„de doordringende schreeuw van de god". Maar de dichter is niet geheel gerust, valt er niets meer te zeggen? en zoals hij herhaalt: de tijd
is kort.
Het „geheel andere" heeft hij gezocht, maar, iets van het transcendente te ervaren is hem niet gegeven, de god heeft zich afgewend; is er
dus niets dan wat van de mens is? Er komt bitterheid in hem op, het
niets dreigt, en, groots-indrukwekkend „de dood als een grote gele
boom voor ons". Het is alsof dit niet-bereiken de weelderige ontvouwing en soms zo stormachtige aanloop van zijn gedicht geknakt heeft,
of in het laatste deel van Vents het vers matter en holler klinkt dan tot
dusver, in zelf-bezwerende herhaling. Hem rest slechts „opnieuw de
weg der mensen in te slaan", en de tocht gaat naar de bergketenen van
het Zuidelijk continent tot hij eindelijk bereikt wat hij al kent: de
zee. En verder nog: de hoogste eenzaamheid der laatste eilanden, waar
het alleen-zijn zich bewust wordt tot „capsules van het niets in de mond
van de mens". Weer is er die verlokking, maar een „onoverwinlijke
hand" draait hem om, Oostwaarts nu: geen desertie en nooit meer. En
zo zal hij eenmaal terugkeren onder zijn volk, om een doorn in hun
vlees te zijn, vooral „voor de mensen van het getal en van de massa".
Zoals hij zijn Nobel-prijs-rede besluit: „En voor de dichter is het
voldoende het slechte geweten van zijn tijd te zijn". Uitvoerig verwerpt
hij nogmaals wat voorgoed voorbij is in al zijn achterhaalde vormen.
Het is opnieuw een tijd van bouwen en ontspruiten. En de dromen die
de dichter waagde, moeten de daden van de mens worden. „Zullen de
goden, beneveld, ooit weer verdwalen op de aarde der mensen?" ... .
Zo gaat het leven door naar eindeloze verschieten, achter welke opeen'volging toch een onveranderlijke wijsheid schuilt, al behoort die strikt
tot het rijk van de natuur.
Aldus besluit S.-J. Perse zijn ontzagwekkend gedicht, zijn grootse,
maar geheel aardse visie op de toekomst. Velen zal zijn werk nooit
behagen, omdat zij mensen van het dynamische en vloeiende type zijn;
hoe beweeglijk van geest de dichter ook mag wezen, de structuur van
zijn geest is overwegend statisch van aard, vergelijkbaar in deze ook
om de schitter van de uitvoering met de mozaïeken van Ravenna. In
feite is hij misschien de laatste grote dichter en verheerlijker van het
leven, zoals het in opgang en neergang der beschavingen altijd geweest
is, en dat we geneigd zijn „het natuurlijke leven" te noemen, zoals het
altijd geleefd is, tot een anderhalve eeuw geleden ontwikkeling en de
keuze van de Westerse mens de technische aera brachten, die ons voor
onvoorzienbare gevolgen plaatst. Maar staande op het breukpunt der
tijden heeft S..-J. Perse ook dat nieuwe aanvaard en besloten in zijn
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werk, dat aldus een teken geworden is, een nieuwe I-Ging als het ware,
een orakelboek dat nog na eeuwen opgeslagen zal worden .... althans
door de poëzie-minnaar. Een ander maal hopelijk over Amers (1957)
en Chronique (1960).
Voor een eerste kennismaking met het werk van deze dichter is aan te bevelen de
keuze van Alain Bosquet in de bekende serie Poètes d'au jourd'hui (Seghers) , met een
goede inleiding en een uitvoerige bibliografie. Daarna heeft men al gauw nodig het
Oeuvre Poétique I (Gallimard), waarin het gehele werk is verzameld behalve Amers
en Chronique. Zowel lyrische als kritische informatie verstrekt het zomer/herfst-numr
mer 1950 van de Cahiers de la Pléiade; een ;afgerond beeld van een bepaald facet
bestrijkt het werk van Roger Caillois, La Poétique de S.-j. Perse. Van de nieuwste
literatuur zij genoemd: M. Parent, S.-j. Perse et quelques devanciers, Etudes sur le
poème en prose (Klincksieck 1960) . In Nederland werd over hem het eerst geschreven door Dolf Verspoor in het tijdschrift Erasme Nos 5 en 6, mei/juni 1946.
De Duitsers brachten een zeer nuttige en in elk geval getrouwe vertaling van het
volledige werk van de hand van Friedhelm Kemp (Hermann Luchterhand Verlag) .
In Nederland vertaalde Michel van der Plas fragmenten van Eloges, Exil, Vents,
Chronique, ten dele opgenomen in zijn bundel De Schelp (Stols 1951) . De vertolking
van F. C. Terborgh van Exil, Pluies, Neiges, Poème à l'Etrangère wacht al minstens
acht jaar op een uitgave. Aart van Vierland's vertaling van Amitié du Prince verscheen in Podium '58, jaargang 1960161, No. 3; ook voltooide hij een vertaling van
Aria base.

Dromen van C. G. Jung

R. HOSTIE S.J.

" K reed naar Zürich, op een kar gezeten naast de boer die de teugels
in de hand had. De weg strekte zich recht voor ons uit. Plotseling
rees in de verte een middeleeuws kasteel op, waar de weg doorheen
leidde, ongeveer zoals in de Cour Carrée van het Louvre te Parijs.
Toen het gespan onder de eerste poort door was gereden en midden
op de binnenplaats was gekomen, vielen de hekken der vier poorten
als bij toverslag plotseling neer met een dreunend gekraak. De boer
slaakte een kreet: Wij zitten gevangen in de zestiende eeuw!"
Dit is een droom van C. G. Jung, die hij in 1920 had gehad en die
hij me vertelde in 1953 ). Het was een gure winterdag, 5 januari;
we zaten gezellig bij de koffie na de lunch. In de morgen had ik een
lang onderhoud met hem gehad in zijn studeervertrek. Dit lag op de
eerste verdieping en zag uit op het meer van Zürich. Als om nog dichr
ter bij het water te zijn, dat tot aan het terras van zijn huis kwam,
en bij de zon boven de toppen aan de overkant, had hij zich geinstalleerd bij het raam: daar las en schreef hij aan een werkplank
die op de armleuningen van zijn stoel rustte. Het bleke winterlicht viel
op zijn witte haren, zijn ruige wenkbrauwen en zijn ietwat wilde snor.
Zijn ogen keken doordringend en scherp, al was zijn blik niet hard:
er leefde een warme eerbied in voor ieder mens waarmee hij in contact
kwam. Hij was wel wat verouderd: op het einde van de vorige zomer
was hij, na de Eranos-Tagung te Ascona, uitgeput thuis, gekomen. Nu
hij het weer beter maakte, had hij besloten, niet alleen zijn praktijk, die
hij reeds enkele jaren drastisch had beperkt, geheel neer te leggen,
maar zelfs het aantal bezoekers sterk te verminderen. Hij vroeg mij,
aan niemand mee te delen dat hij me had ontvangen. Al zijn tijd wilde
hij wijden aan het schrijven en uitgeven van zijn werken 2 ) . Men kon
1) C. G. Jung, de pionier der diepte-psychologie, is overleden op 7 juni 1961, op
86-jarige leeftijd. Het gesprek dat ik hier vermeld, was een van de lange individuele
gesprekken die ik met hem mocht hebben, toen ik mijn studie voorbereidde: Analytische Psychologie en Godsdienst, Antwerpen - Utrecht, 1954. Wat hier meegedeeld
wordt, heb ik in dit boek niet verwerkt, om methodologische redenen.
2) In 1954 verscheen Von den Wurzeln des Bewusstseins en in 1955 -- 56 de twee
delen van Mysterium Coniunctionis. Deze werken sluiten aan bij Psychologie und
Alchemie (1944) , Die Psychologie der Uebertragung (1946) en Aion (1951) . In het
voorwoord van Mysterium Coniunctionis deelde Jung mede dat dit zijn laatste werk
zou zijn. Zijn werkijver verslapte echter niet: in 1958 (hij was toen 83 jaar oud),
publiceerde hij nog een nieuwe studie: Ein Moderner Mythus, die een psychologische
verklaring voorstelde voor het fenomeen der „vliegende schotels". In zijn laatste
63
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het hem echter niet aanzien dat hij zo ziek was geweest. Zijn lach klonk
gul als steeds en in zijn ogen kwam een lichte tinteling, wanneer sommige opmerkingen van theologische of filosofische aard hem ongeloof~
lijk toeschenen. Toen hij opstond om een boek uit zijn bibliotheek te
halen, was zijn stap even vast als vroeger. Misschien was zijn rug wat
meer gewelfd, maar dat versterkte nog de indruk dat hij met beide
voeten op de grond stond, zoals zijn evenbeeld, de boer.
De boer in zijn droom symboliseerde de mens in contact met de
werkelijkheid van de natuurelementen. Zijn kunde bestaat erin zich te
onderwerpen aan de zon, de regen, de lucht, de aarde, die de graankorrel en de plant doen gedijen. Jung heeft zijn wetenschap steeds in
ditzelfde perspectief gezien. Het mysterie van de mens heeft hij nooit
willen ontluisteren. In aandachtige observatie ging hij na, welke richting de persoonlijke ontwikkelingsgang van ieder mens nam, om, daarmee rekening houdend, die zo goed mogelijk uit te bouwen.
Zoals alle droombeelden stamde ook deze boer uit een reële beleving.
In 1914 werd Jung door de Eerste Wereldoorlog verrast in Schotland.
Hij slaagde erin, over Duitsland naar Zwitserland terug te keren.
Maar het laatste deel van de reis legde hij af gezeten op een boerekar
naast de voerman. Op het ogenblik dat hij deze droom had, kon hij er
echter geen verklaring voor vinden. Vrije associaties leverden niets op
en hij probeerde de zin te achterhalen door zijn eigen methode der
„amplificatie". Men weet dat Jung, door de geduldige observatie en
de vergelijkende studie van de ongeveer 3.000 dromen welke zijn patiënten hem jaarlijks voorlegden, tot de overtuiging was, gekomen, dat
droombeelden en droomsymbolen niet alleen individuële waarde hebben maar ook een algemeen geldende. Wanneer een droom niet van uit
het persoonlijke onbewuste verklaard kon worden, zocht hij in de
mythologie, de folklore, de godsdienstige symboliek ja zelfs de geschier
denis, naar themata die enige gelijkenis konden vertonen met het te
verklaren droombeeld. Door een spiraalvormige uitbreiding of „amplificatie" meende hij aldus de zin van een droombeeld te kunnen doorvoelen. Om dus een verklaring te vinden voor zijn eigen droom, zocht
hij nu of er ergens in de wereldgeschiedenis of in de kerkgeschiedenis
levensjaren volgde Jung van dichtbij de uitgaven van zijn verzamelde werken in het
Engels en in het Duits (Collected Works, bij Pantheon, New York en Paul Kegan,
London; Gesammelte Werke, bij Rascher, Zürich).
Zijn eerste werk — zijn proefschrift --- publiceerde Jung in 1902. Tot de jaren
1930 - 35 handelden zijn boeken hoofdzakelijk over psychiatrische en psychologische
onderwerpen. Vanaf 1935 trok de godsdienstige symboliek steeds meer zijn aandacht.
Vanaf 1944 tenslotte behandelde hij, natuurlijk voortbouwend op al zijn voorgaande
studies, hoofdzakelijk de alchimistische themata.
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van de zestiende eeuw iets was dat een aanduiding kon geven. Doch hij
vond niets. Als een gewetensvol psycholoog schreef Jung zijn droom
neer en noteerde alleen dat hij vooralsnog onverklaarbaar was!
De volgende jaren kwam regelmatig een heel andere droom terug,
die langzamerhand aan duidelijkheid scheen te winnen. Eerst droomde
Jung herhaaldelijk dat er aan zijn huis een vleugel was bijgebouwd,
waarvan hij het bestaan niet eens vermoedde. Later kon hij er binnentreden: het was een grote bibliotheek vol oude boeken. Nog later kon
hij de boeken uit de rekken halen: bij het doorbladeren ervan keek hij
verbaasd naar ingewikkelde en absurd lijkende tekeningen. Toen liep
dit spoor ook dood. Nergens kon hij ontdekken welke deze tekeningen
waren of wat ze betekenden.
Pas jaren later zou Jung voor al deze dromen een verklaring vinden.
Zij kwam, zoals vele van zijn ontdekkingen, naar aanleiding van een
behandeling. Eén zijner patiënten maakte haar individuatie-proces door.
Jung bedoelt hiermee de psychologische groei van de persoon naar de
aanvaarding van zijn hele aanleg. Een neurose of psychische storing
vindt volgens hem steeds haar oorsprong in een niet aanvaarden van de
eigen wezensaard. Aangezien deze verwerping echter reeds zeer vroeg
begint of door oorzaken tot stand komt welke de persoon wel reëel,
doch bijna helemaal onbewust beleeft, treden alleen de symptomen op
de voorgrond. Verontrust en verbijsterd door deze uitingen die in hemzelf plaats vinden buiten zijn bewuste wil, wordt de persoon gedreven
tot het angstig mijden of het vertwijfeld bekampen ervan. Beide houdingen hebben een fataal gevolg: de mens slaat op de vlucht voor of
bindt een strijd aan tegen symptomen waarop hij in feite geen vat
heeft. Hoe meer hij zich weert, hoe erger hij in hun ban geraakt. Wil
men de neuroselijder helpen, dan moet men eerst en vooral ontdekken
welke de verborgen oorzaken of juister nog, de wortels zijn
waaraan de symptomen ontspruiten. Deze ontdekking moet echter
vooral het werk zijn van de patiënt zelf: hij zelf moet zijn houding
opnieuw en juister afstemmen op de werkelijkheid. Een geduldige
confrontatie met zijn dromen en zijn spontane tekeningen, waar de
bewust aangenomen houding het minst in meespeelt, zal hem in de
eerste plaats helpen om een nauwkeuriger inzicht te verwerven in de
veelzijdigheid van zijn wezen. Deze eerste fase bestaat vooral in de
confrontatie met zijn „schaduw", d.w.z. met dat deel van zijn wezen
dat hij als minderwaardig, laag, onbelangrijk, gevaarlijk, onbetrouwr
baar enz. heeft willen uitstoten in plaats van het in te bouwen in zijn
persoon. Wanneer deze eerste fase tot een inzicht in en een aanvaar-
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ding van al zijn wezenscomponenten leidt, kan een tweede, nu duidelijk
constructieve fase, beginnen: de patiënt moet langzaam weer een per~
soonlijke houding vinden die alle componenten van zijn wezen eerbiedigt door ze in een hiërarchische en harmonisch samenhangende
ordening onder te brengen. Deze hele evolutie duidt Jung aan met de
term: individuatie-proces 3
In het individuatie-proces nu dat zijn patiënte doormaakte, merkte
Jung vele symbolen op die terug schenen te gaan op alchimistische
voorstellingen. Onthutst door deze symboliek, die hij nauwelijks kende,
vroeg Jung aan een antiquariaat in München, of men hem niet enkele
oude alchimisten-traktaten kon sturen. Het eerste exemplaar dat hij
ontving, stamde uit de 17e eeuw. De lezing voldeed hem niet. Hij
kreeg de indruk dat het geen zin had dergelijke onsamenhangende
dingen verder te bestuderen. Toen werd hem het Rosarium Philosophorum (1550) toegezonden. Rijk verlucht met symbolische tekeningen,
sloeg het in als een bom. Vanaf het eerste ogenblik was Jung ervan
overtuigd dat hij hier onmiskenbaar te doen had met tekeningen die
regelrecht konden komen van een persoon die op een uitgesproken
wijze een individuatie-proces doormaakte. Meteen was Jung bekeerd
tot de alchimie.
De juiste betekenis van deze bekering moet men echter goed verstaan. Jung heeft nooit de alchimie beoefend, zeker niet in zover zij
een voorloopster was van de scheikunde, die zich vanaf de 15e eeuw
als een zelfstandige, strikt experimentele wetenschap heeft ontwikkeld.
Maar hij was ervan overtuigd dat het ontstaan van de scheikunde aan
de alchimisten van de 16e eeuw de mogelijkheid had gegeven om de
ware aard van hun „kunst" te bevroeden. Zij drukten in een symbool,taal uit wat zij meer in zichzelf trachten te verwezenlijken dan in hun
mengkroezen en distilleerapparaten. Met andere woorden: hun be~
schrijvingen slaan niet op scheikundige processen waarvan zijzelf
het absurde karakter moesten aanvoelen, indien zij deze betekenis aan
hun proeven hadden gehecht maar wel op psychologische werkelijkheden die zij in hun eigen persoon ervoeren.
Deze, door Jung zelf uitvoerig aangegeven, evolutie illustreert duidelijk hoe hij te werk ging en welke de juiste betekenis was van zijn
ontdekking. Wanneer hij voor een onopgeloste vraag stond, trachtte
) .

3 ) Bij een normale psychologische ontwikkeling gaat het individuatie-proces uit
van de chaos der ongedifferentiëerdheid en loopt, over de telkens verder schrijdende
en voorlopige synthesepogingen, naar een uiteindelijke evenwicht-situatie, die men
de ware volwassenheid mag heten. De neurose bestaat niet in een bestendiging van
de aanvankelijk ongedifferentiëerde toestand, maar wel in een krampachtig vasthou
den aan een eenzijdige en dus ontoereikende synthese-poging.
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hij vóór alles ontvankelijk te blijven, wel wetend dat de meeste ontdekkingen tot stand komen dank zij een samenloop van omstandigheden
waarin de mens die aandachtig en onbevangen toekijkt, plotseling een
nieuw inzicht verkrijgt. Anderzijds leren wij er ook uit dat zijn belangstelling voor de alchimie een echt „psychologische" interesse was.
Wat hem erin boeide, waren helemaal niet de pseudo-scheikundige
processen, maar wel de eigen symboliek die, door haar treffend samenvallen met wat hij reeds zo dikwijls bij zijn patiënten had geobserveerd,
voor hem nu zinvol werd. Jung heeft dat meermaals uitgedrukt in de
woorden: „De alchimistische traktaten zijn psychologisch waar: wat er
ook zij van de pseudo-scheikundige beschrijvingen, van de smeltovens
en de proefbuisjes, één feit staat vast: al de tekeningen welke de
teksten illustreren, komen overeen met spontane tekeningen en droombeelden in de loop van een individuatie-proces, en wel in een volgorde
die met de gebruikelijke evolutie van dergelijke processen overeenstemt.
Zijn overrijke collectie van alchimistische traktaten („De mooiste in
heel Zwitserland", placht hij te zeggen), heeft hij niet uit bibliofiele
overwegingen of uit een vreemde belangstelling voor alchimistische
proefnemingen aangelegd; hij vond er overvloedig vergelijkingsmaterie
proefnemingen
aal in voor zijn psychologische studies.
Deze instelling tegenover de alchimie verklaart, waarom Jung zo
opging in deze voor een moderne wetenschappelijk oordelende geest
„absurde" gegevens. Meteen stelt zij ons in staat beter in te zien wat
Jung bedoelt wanneer hij, na een aanvankelijk zeer afwijzende houding
tegenover het religieuze, ook de godsdienst en de godsdienstige sym-boliek „psychologisch waar” gaat noemen. Ook hier viel het hem op,
dat vele religieuze uitdrukkingsvormen in het ritueel van de H. Mis,
in de beschrijvingen van de H. Drievuldigheid, in de beeldspraak van
de H. Schrift dezelfde symbooltaal gebruiken als die welke in het
individuatie-proces optreedt. Zowel tegenover ongelovigen, die hem
verweten door zijn studie de godsdienst te willen verheerlijken, als
tegenover gelovigen, die hem kwalijk namen dat hij de godsdienst
relativiseerde, herhaalde hij graag dat hij als psycholoog geen uitspraak
wilde of kon doen over God en de godsdienst, maar hield hij tevens
staande dat de symboolstaal die in het religieuze aangewend wordt, op
reële psychische gegevens teruggaat.
De methodische stellingname van Jung „als psycholoog oordeel
ik niet over de bestaanswaarde van de fenomenen die ik bestudeer,
maar alleen over hun al dan niet verankerd zijn in de psychische aanleg
van de mens" is onaanvechtbaar. Zij brengt echter een gevaar mee.
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Wie haar verantwoord toepast in zijn wetenschappelijk werk, kan
geneigd zijn haar ook in zijn persoonlijke levenshouding te adopteren.
Dan komt hij, misschien ongemerkt, terecht in een zeker agnosticisme
betreffende de diepst menselijke en transcendente waarden. Al heeft
Jung steeds beweerd dat zijn instelling nooit in deze richting werd
uitgebouwd, toch lijkt hij niet geheel aan dit gevaar te zijn ontsnapt.
En wij vragen ons af, of zijn droom van 1920 geen waarschuwing
inhield.
Toen Jung de psychologische waarde van de alchimistische beschrij
vingen achterhaalde, viel het hem op dat de meest waardevolle voorkomen in werken, geschreven tussen de jaren 1500 en 1600. Het leek
hem duidelijk dat hij door de boer over een rechte weg naar dat 16eeeuwse slot was gereden, zonder dat hij het aanvankelijk als einddoel
van zijn levensreis had gezien. Dat het slot een vierkantig gebouw was
(de quaternaire symbolen wijzen volgens Jungs ervaring steeds op een
streven naar Vollstándigkeit of een toestand van totale ontwikkeling
van alle menselijke potentialiteiten) , versterkte nog zijn overtuiging
dat het een alomvattend eindpunt was voor zijn rusteloos zoeken. De
ontdekking van de psychologische betekenis der alchimie kwam hem
voor als de bekroning van zijn levenswerk. Dit alles scheen ook beves~
tigd te worden door de bibliotheekdromen uit de twintiger jaren. Toen
Jung het Rosarium Philosophorum voor de eerste maal ter hand nam,
geleken de illustraties sprekend op de onwaarschijnlijke, en voor hem
toen nog onbegrijpelijke tekeningen uit de boeken die hij in zijn laatste
bibliotheekdroom kon inkijken!
En toch is er één punt in de droom niet verklaard! De boer riep
immers uit: „Wij zitten gevangen in de zestiende eeuw" 4 ) . Deze uitroep wijst toch ondubbelzinnig op een pijnlijke situatie van beperking
en ingeslotenheid. Wijst hij er niet op dat er iets ontbrak aan die
bekroning van een levenswerk? Wijst hij niet op het gevangen zijn in
een standpunt het zuiver psychologische dat om een aanvulling
vraagt, niet vanuit de methode door de zoekende mens terecht gevolgd,
maar vanuit de mens zelf die volgens deze methode zoekt? Is het niet
de kreet van het gezond verstand zelf, dat eist dat iedere methodisch
wetenschappelijke onderzoekingswijze zou ingebouwd zijn in het grote
geheel van de meest authentieke levenswaarden?
Wij hebben helaas, zal men zeggen deze interpretatie van het
laatste deel van zijn droom niet meer aan Prof. Jung zelf kunnen
-

4 ) Deze woorden troffen mij reeds gedurende het gesprek. Direct daarna heb ik ze
genoteerd, samen met andere persoonlijke gegevens die Jung me had meegedeeld.
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voorleggen. Waarschijnlijk zou zijn antwoord ons niet veel verder hebben gebracht. Als jarenlang getraind psychotherapeut zou hij hebben
geglimlacht bij de vraag: „Is dat zo?", en geantwoord hebben: „Wat
meent u zelf?" Juist daarom hebben wij het aangedurfd onze interpretatie aldus te geven. Zij doet helemaal geen afbreuk aan onze persoonlijke waardering voor zijn omvangrijk werk en zijn verrassende
inzichten, en nog veel minder aan de erkentelijkheid voor de warme
vriendschap en weldoende belangstelling welke hij ons betoonde. Jungs
rusteloos zoeken bracht hem tot vele verhelderende ontdekkingen. Zij
behouden hun waarde, mits men inziet dat hij zich houdt aan een
overwegend psychologisch bekijken, beoordelen en waarderen van de
mens, ja dat hij, meer dan hij het zelf heeft ingezien, erin opgesloten
zat en dan ook herhaaldelijk de objectieve waarden tot een minimum
herleidde.

Het dagelijks leven
in de Sovjet-Unie *) III
PROF. DR. P. ZACHARIAS O.F.M.Cap.

Herleefd „militant atheïsme"
E strijd tussen de godsdienst en het Marxisme is langdurig, ofschoon hij
schijnbaar zo ongelijk is. Want praktisch is het geloof van alle uitwendige
hulpmiddelen beroofd. Verre van uitgeroeid en dood te zijn geeft de godsdienst in Sovjet-Rusland echter blijk van een vitaliteit, die menigeen waarschijnlijk voor onbestaanbaar zou houden. Zoals gezegd, zijn berichten over volle
kerken en zelfs beschrijvingen van de drukte op bedevaartsplaatsen, die aan de
jaren voor 1917 doen denken 1), daarvoor noch het enige, noch het beste bewijs. Minstens even waardevol vind ik een aanwijzing, dat de geestelijkheid
actief is en de zwakke plekken in het communistische systeem weet uit te buiten:
„Is het juist, dat de kinderen, zelfs tot in de hoogste klassen, praktisch niet de minste systematische kennis krijgen van deze vraagstukken (van het Leninistisch Marxis
me)? A propos, niet zelden maken de popen en andere bedienaren van de godsdienst
daar gebruik van om de kinderen, die onder hun invloed zijn geraakt, de grondslagen
van de godsdienst in te pompen — vergeeft me de uitdrukking — zonder ook maar in
het minst door hun leeftijd van hun stuk gebracht te worden" (aan personen beneden
de achttien jaar mag nl. geen godsdienstonderricht gegeven worden, p. Z.) 2 ) .
En nog veel belangrijker is m.i. datgene wat zich de laatste tijd afspeelt met
betrekking tot de ethica. Ook in .onze kringen kan men nog wel eens verdacht
worden van vooropgezette en zwartgallige vooringenomenheid t.o.v. het communisme, wanneer men het vermoeden uitspreekt, dat zijn opvallende armoede
aan deugdelijke zedelijke beginselen nauwelijks in staat geacht moet worden een
moreel gave en gezonde samenleving voort te kunnen brengen, temeer omdat de
invloed van de godsdienst in deze zo goed als geheel uitgeschakeld is. Tegenwoordig wordt men daarbij in het gelijk gesteld door de Sovjetpers, die zeker
(en gelukkig !) nog ver af is van de „onbevangenheid", waarmee sommige
Westerse bladen alles en nog wat berichten en behandelen, maar die toch over
het Sovjetleven onthullingen begint te doen, die tevoren bijna onmogelijk schenen. Huwelijksdrama's zijn in haar kolommen geen zeldzaamheid meer 3 ) en
honderden lezers nemen deel aan een min of meer hartstochtelijke discussie over
de weinig benijdenswaardige positie, waarin de ongehuwde moeder door de
Sovjetwetgeving geplaatst is.
„Ik twijfel er niet aan, --- schrijft een jurist ~ dat de huidige wet veranderd zal
worden. Dat moet echter zo gauw mogelijk gebeuren. En niet alleen omdat het geweten zulks eist. Vóór alles is dit een eis van de opvoeding der jeugd in de geest van de
communistische moraal" 4 ) .
Anderen echter kunnen hun bezorgdheid over de gang van zaken op ethisch
gebied niet verbergen. Men suggereert b.v. om de vroeger voor medici gebrui-

D

*) Cf. Streven, februari 1961, p. 462, april 1961, p. 685. In de verwijzingen in de
voetnoten betekenen P. Pravda, K.P. Komsomoljskaja Pravda, L.G. Literatoernaja
Gazeta, U.G. Oetsjiteljskaja Gazeta, N.Zj. Naoeka i zjiznj, N.R. Naoeka i Religija.
De citaten zijn alle uit afleveringen van julli en augustus 1960 van deze bladen.
1) K.P., 30 juli, blz. 2.
b.v. K.P., 2 juli, blz. 2.
4) L.G., 16 juli, blz. 2.
2) U.G., 8 juli, blz. 2.

3)
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kelijke ambtseed weer in te voeren r) en om meer werk te maken van de voorlichting der jeugd:
„Ik vroeg aan een onderwijzeres, die ik ken, of men aan de oudste leerlingen iets
concreets wilde zeggen over de geslachtelijke betrekkingen. „Alleen in de
anatomieles, maar niet veel", Maar, neem me niet kwalijk, dat is biologie! Maar waar
blijft de moraal? De zedelijkheid? Waarom geen speciale gesprekken houden „Over
de maagdelijke eer, over de mannelijke waardigheid"? Ik heb niet gehoord, dat zulke
gesprekken ergens plaats vinden .... Honderden, duizenden gaan in dergelijke omstandigheden naar hun instinct te werk. Maar waar is het verstand? Waar die zuivere
kuisheid, zonder welke onze hoge menselijke moraal niet denkbaar is ?" 6),

Nu blijkt, en dat is het door mij bedoelde belangrijke verschijnsel dat
zulke vragen ook beantwoord worden door gelovigen. Op zich logisch, want zij
alleen kunnen dat bevredigend doen. Maar wie had dat in Sovjet-Rusland nog
verwacht?
„De bedienaren van de eredienst geven zich veel moeite om de leer van de godsdienst, vooral zijn zedelijke normen, aan te passen bij de nieuwe verhoudingen in het
dagelijks leven van het gezin, zoals die uiteraard ook onder de gelovige arbeiders
overheersen. Volgens de geestelijken ligt dat terrein ver af van het openbare leven en
heeft het er weinig verband mee. Veel gelovigen zijn van mening, dat de godsdienst
door zijn zedelijke beginselen een gunstige invloed uitoefent op de verhoudingen in
het dagelijks leven van het gezin, op het karakter van de mens in het algemeen. Hij
zou zgn. bescheidenheid en vriendelijkheid bevorderen. Wanneer ze in het dagelijks
leven stoten op verschijnselen van ontaarding, op schending van de huwelijkstrouw,
dan zeggen de aanhangers van de Kerk: „Kijk, als iedereen in God zou geloven, zouden zulke dingen niet gebeuren. Men heeft God vergeten en het geweten is verloren
gegaan! 7),

„Tegen de godsdienst moet men eerlijk en openlijk optreden" zegt het officiële orgaan der atheïsten 8 ), maar in de praktijk blijkt daar niet veel van. In
plaats van een werkelijk debat met gelijke kansen voor beide partijen aan te
gaan geven de atheïsten de voorkeur aan een even domme als plompe „weerlegging" van de mening der gelovigen:
„Vanuit het standpunt der godsdienstige moraal behoeft men niets goeds te doen
voor de mensen, kan men zelfs misdaden bedrijven, als men maar vurig bidt. Voor
het persoonlijk heil is het belangrijkste niet, hoe de mens zich gedraagt t.o.v. de samenleving en de mensen, maar hoe zijn verhouding tot God is. Voor de gelovige, die
een antisociale daad gesteld heeft, is het voldoende zich tot God te wenden, voor
Hem berouw te hebben en dan zijn voor de mensen al zijn schuld, al zijn misdaden,
alsof ze niet bestaan hebben .... Inzoverre er volgens de godsdienst geen misdaden
zijn, die niet „afgebeden" kunnen worden, draagt hij er hoegenaamd niet toe bij om
de pijlers der moraal te versterken. Integendeel, hij verwoest ze eerder" e).

Laten we eerlijk toegeven, dat het gedrag van sommige gelovigen wel eens al
te goed aan deze beschrijving beantwoordt. Het peil van de communistische
polemiek wordt daar echter niet hoger door en dit soort propaganda is trouwens
iets te „rijk" aan dergelijke staaltjes van intelligentie. Ik vermeld er nog een om
te laten zien, hoezeer de Sovjetrussische atheïsten „meeleven" met vraagstukken,
die ons ook bezig houden:
„In Kongo, Oeganda--Oer'oendi en Kameroen wordt in de eredienst de volkstaal
gebruikt, wat in Europa nooit gebeurd is" 10),

De atheïsten beschikken echter ook nog over andere middelen, die op het
ogenblik zo volledig mogelijk worden ingeschakeld. Onderwijzers, agronomen,
5))

K.P., 2 juli, blz. 2.
K.P., 23 juli, blz. 2.
7 ) N.R.. augustus, blz. 7.

H) N.R., juli, blz. 47.

9) t.z.p., blz. 32-34.
10) N.R., augustus, blz.
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artsen en andere intellectuelen worden gemobiliseerd om de gelovigen dagelijks
met hun propaganda te bewerken; toespraken worden gehouden op straat, in
het veld en in de parken, waar men o.a. ook ontmoetingen en gesprekken met
apostaten ensceneert; een onderwijzeres plaatst een telescoop op een kruispunt,
laat de mensen kijken en begint te spreken over het ontstaan van het heelal
enz. 11) .
Vooral van het onderwijspersoneel wordt hier inderdaad veel verwacht. Op
dezelfde dag, dat de Pravda met instemming zijn toenemende atheïstische activiteit in Oezbekistan vermeldde 12 ), slaakte het onderwijzersblad een kreet, dat
er heel wat meer moest gebeuren:
„Wij, het geweldige leger der arbeiders aan het culturele front, wij spreken zoveel
over de opvoeding der kinderen tot militante atheïsten en wij doen er zo weinig voor!
Wij moeten actief zijn en de antigodsdienstige propaganda in de les en in de school
brengen, haar invoeren in het program. Wie moet zich daar meer mee bezig houden
dan de onderwijzer?" 1.3 ) .
Op één belangrijk punt moet hier met grote nadruk gewezen worden. In het
vorige deel vandeze studie heb ik een zelfvoldaan geluid uit de Sovjetpers doen
horen, „dat de grondwet van de Sovjet-Unie, die aan alle burgers volledige
gewetensvrijheid garandeert, onvoorwaardelijk nagekomen wordt" 14 ) . Diezelf de pers bevat echter meer dan voldoende voorbeelden van het tegendeel ! Gelovige ouders wordt het recht ontzegd hun kinderen godsdienstig op te voeden 1);
atheïstische propagandisten dringen door in een bijeenkomst der Baptisten om
daar hun werk te doen 1$) en triomfantelijk wordt gemeld:
„In het gebied van Stavropolj hielden als resultaat van een zorgvuldige individuele
(cursivering van mij, p. Z.) bewerking der gelovigen de bewoners van een dorp op
de godsdienstoefeningen te bezoeken. De kerk moest gesloten worden. De priester
rapporteerde aan de aartsbisschop: „In dit dorp kan een priester sterven van honger,
want niemand geeft hem een stuk brood" " 17) .
Alles tezamen toch wel een merkwaardige illustratie van de woorden van
Chroestsjef, die ik al aangehaald heb: „We kweken absoluut geen vijandschap
tegen de gelovigen !" 18 ) .
,

Gezinsleven
Zo kom ik tot het laatste punt van de twee lijstjes over de tijdsindeling van
een Moskous gezin: de vrije tijd en dus tot een behandeling van de vrijetijdsbesteding in de Sovjet-Unie. Maar daar zitten andere belangrijke vraagstukken
aan vast. Allereerst dat van het gezinsleven, volgens ons toch nog altijd het
milieu, waar een groot deel van de vrije tijd doorgebracht wordt of dient te
worden. De held van een feuilleton in de Pravda denkt er ook zo over:
„Als ie thuis komt, ~ zegt zijn vrouw
schreeuwt ie vanaf de drempel: „Nou
ga ik me met mijn privé-leven bezig houden! Geef me gauw te eten, anders loop ik
weg!19).
Wat dat privé-leven betreft, werd hij bij een officiële gelegenheid, waar ik
nog op terugkom, in het gelijk gesteld door een secretaris van het Centraal
Comité van de Komsomol:
r

11) t.z.p., blz. 72-82.
12) P., 2 augustus, blz. 2.
13) U.G., 2 augustus, blz. 2.
14) N.R., augustus, blz. 40.

15) N.R., juli, blz. 55.
16) P., 26 augustus, blz. 2.
17) N.R., augustus, blz. 72.
1,8) t.z.p., blz. 74.
19) P., 31 juli, blz. 4.
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„Een groot gedeelte van hun vrije tijd 'brengen de jongelui door in het gezin. Onze
Sovjetgezinnen beschikken over rijke mogelijkheden om het thuis interessant te maken
en de tijd nuttig door te brengen. Het is zeer goed, wanneer er in een jong gezin
echte wederkerige zorg aan de dag gelegd wordt voor culturele ontwikkeling en verbreding van kennis, wanneer de huiselijke bezigheden op de juiste manier onder alle
leden van het gezin verdeeld worden" 20) .

Dat klinkt „niet gek" ! Maar dezelfde secretaris zei bij dezelfde gelegenheid
en zijn woorden staan afgedrukt op dezelfde bladzijde van dezelfde krant:
„Onze jeugd is gewend in het collectief, tezamen met de kameraden, te werken en
ze geeft er daarom de voorkeur aan om zich ook in het collectief, „onder de mensen"
te 'ontspannen. En dat is juist. Dat beantwoordt aan de geest en de aard van onze
samenleving .... Een aanzienlijk gedeelte van onze arbeidende en studerende jeugd
leeft in de gemeenschapswoningen (zie eerste deel van deze studie, blz. 466, p. Z.) .
Wij moeten meer zorg hebben voor die verblijven van de jeugd en bij de jonge mens
de liefde voor zijn gemeenschapswoning ontwikkelen" 21).

Aan welke passage moeten we ons nu houden ? Aan de tweede, want die beantwoordt aan de strekking van heel de communistische gezinspolitiek en aan
allerlei andere gegevens uit de Sovjetpers, die voldoende duidelijk laten zien,
wat er in Sovjet-Rusland met het gezin gebeurt. B.v.:
„De verwezenlijking van het zevenjarenplan schept gunstiger voorwaarden voor de
opvoeding der kinderen in het gezin. De stoffelijke voorwaarden en de woningtoestanden ontwikkelen zich en verbeteren snel, de arbeidsdag wordt korter, de vrouw
wordt steeds meer bevrijd van huiselijke arbeid. Het culturele peil der ouders stijgt" 22) .

Staat hier dan ook iets verkeerds in ? Letterlijk niet. Maar wie op het 20e
partijcongres (1956) goed naar Chroestsjef geluisterd heeft, weet dat b.v. die
bevrijding van de vrouw van huiselijke arbeid volgens hem betekenen moet, dat
ze zo goed als geen maaltijden klaar maakt, want die moet het gezin maar buitenshuis nuttigen. En door die „gunstige voorwaarden voor de opvoeding der
kinderen in het gezin" moeten we ons ook niet laten imponeren. Immers, ziehier de mening van Chroestsjef, officieel uitgesproken op het reeds vermelde
onderwijzerscongres:
„De partijorganen mogen de kwestie van de opvoeding der jeugd in het gezin niet
beschouwen als een persoonlijke zaak van de ouders zonder meer (cursivering van

mij, p. Z.) ; ze mogen hierin geen neutrale houding aannemen..... De gezinsopvoeding moet beschouwd worden als een der belangrijkste taken van de partijarbeid" 23).

Dit fraaie beginsel is zo oud als het communisme en men heeft zich al heel
wat moeite getroost om het zo radicaal mogelijk toe te passen, o.a. door de
opvoeding in staatsinternaten, die Chroestsjef nog belangrijk wil uitbreiden. En
vanuit zijn communistische standpunt is dat des te meer begrijpelijk, omdat het
aantal kinderen, dat tot nu toe aan die inrichtingen werd toevertrouwd, minimaal is. Het streefgetal van Chroestsjef voor 1965 gaat trouwens ook niet verder dan 2.500.000. Waarom die bescheidenheid ? Ongetwijfeld zullen er kwesties van bouwpolitiek en personeelsbezetting tussen zitten, maar de klacht, dat
de kolchozboeren hun kinderen zelfs niet naar de crèches en kleuterscholen willen brengen, wijst ook in een andere richting en weerlegt trouwens de verzekering, die er onmiddellijk aan voorafgaat:
„Het is nauwelijks nodig te spreken over de voordelen van een staatsopvoeding der
kinderen, over het nut van kleuterscholen en crêches, over hun invloed op de verhoging van de arbeidsproduktiviteit in de kolchozen" 24 ) .
20) K.P., 4 augustus, blz. 2.

21)

t.Z.p.

U.G., 8 juli, blz. 3.
U.G., 10 juli, blz. 3.
24) U.G., 18 augustus, blz. 2.

22)
23)
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Als voorlopige oplossing en overbrugging heeft Chroestsjef de ,,daginternaten" uitgevonden, d.w.z. scholen, waar de kinderen zich ook voor de rest van de
dag bevinden onder toezicht van opvoeders, totdat ze thuis terecht kunnen.
Talrijke instanties moeten helpen om deze internaten goed te doen functioneren 25 ) . Ook komt het voor, dat kinderen, die ver van school wonen, van maandag tot zaterdag in een internaat verblijven "). Al met al staat het Sovjetgezin
duidelijk onder sterke druk. Toch ziet het er naar uit, dat de traditionele Russische liefde voor de kinderen nog weerstand blijft bieden aan de bemoeiingen
en „zorgen" van de communistische staat.
Privaat eigendom
Want de natuur is nu eenmaal sterker dan de leer ! Veelbetekenend in dit
verband is een verzuchting in de Sovjetpers over mensen, die in hun arbeidscollectief heel goed voldoen, „maar als ze naar huis komen, op hun stukje grond,
dan veranderen ze" 27 ) . Dit werd geschreven in het kader van een campagne,
waarbij vooral de Pravda zich ingespannen heeft. Het ging over de volkstuintjes. D.w.z. dit verkleinwoord is al fout, want het is juist de bedoeling, dat er
gezamenlijk getuinierd wordt b.v. door de arbeiders van een bedrijf, dat daartoe
een stuk grond toegewezen heeft gekregen. Hier bleek echter de oude erfzonde
van het privaat eigendom, die volgens het historisch materialisme van Marx en
Engels de mensheid in het verderf heeft gestort, toch weer tedreigen en zich
zelfs te herhalen.
„Wij delen volkomen de mening, — aldus de Pravda ~ dat de ernstige ontaardingen (cursivering van mij, p. Z.) , die men zich in de collectieve tuinderij heeft laten
ontwikkelen, uit de weg geruimd moeten worden .... De laatste jaren is het op grote
schaal praktijk geworden om stukjes grond ter beschikking te stellen voor individuele
tuinen en zomerhuisjes, wat een grove schending is van het beginsel der collectieve
tuinderij. De ministerraad van de Sovjet-Unie heeft 3 juli 1952 een besluit aangenomen, dat het optrekken van wat voor bouwsels ook op de voor collectieve tuinderij
bestemde gronden verbiedt in een zone van vijftig kilometer buiten Moskou en buiten
die zone het bouwen toestaat van lichte paviljoentjes (6 tot 10 vierkante meter) om
er het tuingereedschap in te bewaren en er te schuilen voor de regen .... De privétuinen en -huisjes brengen een privaatbezitterspsyche voort en leiden de mens af van
sociaal nuttig werk .... O.i. moeten de collectieve tuinen inderdaad collectief gemaakt
worden .... Men kan algemeen toegankelijke ontspanningsinrichtingen organiseren,
waar ieder Sovjetarbeider of .ambtenaar de mogelijkheid zal hebben om zich te ontspannen Deze methode om de ontspanning van de arbeiders te organiseren begroeten
we" ) .
Eind augustus kon met voldoening worden meegedeeld, dat de omheiningen
en priëeltj es verdwenen waren 29 ) . Maar ik denk, dat die wet van 195 2 nog wel
eens voor de dag gehaald zal moeten worden en dat niet, omdat ik het geheel
en onvoorwaardelijk eens zou zijn met wat in dit verband geschreven werd:
„De arbeiders in het gebied rond Moskou hebben kleine stukjes grond en door dat
eigendom ontwikkelen zich bij hen gierigheid, ruwheid en onderlinge haat" 30 )
Ook de waarlijk niet onafzienbare (hoogstens één hectare !) grondstukken,
die ieder lid van een kolchoz wettelijk mag hebben en exploiteren, wekken de
bezorgdheid van deze ijveraars voor de communistische observantie:
25) U.G., 2 juli, blz. 2.
26) U.G., 7 juli, blz. 2.
27) L.G., 20 augustus, blz. 6.

28)
29)
30)

P., 3 juli, blz. 6; vgl. P., 22 juli, blz. 6.
P., 28 augustus, blz. 2; 31 augustus, blz. 3.
L.G., 20 augustus, blz. 6.
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„Persoonlijke bezittingen met kilometers lange omheiningen roepen geen goede gevoelens op en dienen de zaak van de communistische opvoeding niet. Winstgevende
wijngaarden op individuele percelen zien er uit als iets tegennatuurlijks. Dat alles
schaadt de geestelijke gezondheid van de mens en op slot van rekening verlaagt het
hem" 31 ) .

Om hem voor die verlaging te behoeden werden er ook al aanvallen gedaan
op het privé bezitten van een huis, hoewel ook dit toegestaan is, en ook uit de
wijze, waarop zoals ik in het eerste deel van deze studie vermeld heb de
verhuurinrichtingen voor grotere huishoudelijke artikelen werden aangeprezen,
klonk de bezorgdheid, dat men zulke dingen toch maar niet tot persoonlijk
eigendom moet gaan maken.
Private meningen en afwijkingen
Want, vergeten we het niet: volgens Chroestsjef hebben we het stadium van
de ontplooide communistische opbouw bereikt en het wordt dus tijd, dat zowel
in het geestes- en gevoelsleven als in het doen en laten der Sovjetmensen het
beginsel der collectiviteit sterker tot uitdrukking komt. Opvallend is de inspanning van de Sovjetpers om de gelijkschakeling, die hier onvermijdelijk dreigt,
te verdoezelen.
„Zoals in alles zo is er ook hier bij ons geen particularisme, geen individualisme.
En dat leidt volstrekt niet tot een nivellering van de persoonlijkheid, tot een beperking
van de behoeften, de smaak en de neigingen van de mens, zoals de Westerse veelschrijvers daar zo graag over kletsen 32 ) ..... Een gedachtenloze, mechanische gelijkschakeling is nergens nodig. Maar ook een ten hemel schreiend exclusivisme dient
ons nergens toe: het is in tegenstelling met de ,Sovjetsamenleving" )

Het privéleven der Sovjetburgers wordt zelfs in bescherming genomen tegen
de Westerse boulevardpers-manieren, waarmee de communistische kranten vaak
de hierboven vermelde staaltjes van zedelijk verval behandelen:
„Maar het gebeurt, dat er in de pers dingen verteld worden over zeer intieme betrekkingen tussen de mensen, betrekkingen, waarover niet hardop gesproken mag
noch moet worden .... En men kan meer dan één krant noemen, die, verleid door
dat levensechte materiaal, persoonlijke, hoogst individuele belevenissen der mensen
van commentaar en beoordeling voorziet .... Het is zeer belangrijk, dat er bij de
behandeling van vraagstukken, die het dagelijks en privéleven aangaan, meer fijngevoeligheid aan de dag gelegd wordt en er in het geheel niet genoten wordt van intieme bijzonderheden" 34 ) .

Op dezelfde dag, dat dit werd afgedrukt, verzette een ander Sovjetblad zich
tegen de onbescheiden, tactloze vragen van correspondenten aan het soort jonge
mensen, waarover ik het aanstonds zal hebben, en tegen de beledigende toon
van die correspondenties 33 ) . Die zorg voor privérechten en -belangen houdt
echter op, wanneer het gaat zowel over de verkondiging als over de bescherming van de communistische ideologie. Bescherming ? Tegen wie of wat?
„De verdedigers van het kapitalisme , aldus waarschuwt de-reeds vermelde Kom-.
somolsecretaris — bestrijden onze levensbeschouwing door het vuile en vergiftigde
wapen van de bourgeois-ideologie te lanceren .... Onze mensen kunnen zich zelfs
moeilijk voorstellen, hoe laag de bourgeois-ideologie en -moraal gezonken zijn. Alle
krachten der Amerikaanse imperialisten zijn er op gericht om de ziel van de Amerikaanse jeugd tot ontbinding en ontering te brengen ...." 36 ) .
31)

L.G., 28 juli, blz. 2. m) L.G., 13 augustus, blz. 6.
K.P., 4 augustus, blz. 2. 35) K.P., 13 augustus, blz. 2.
36) K.P., 4 augustus, blz. 2.
,33 ) L.G., 28 juli, blz. 2.
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En Chroestsjef tot de onderwijzers:
„Men mag echter niet vergeten, dat de strijd van het nieuwe dagelijkse leven, van
de . nieuwe moraal met de overblijfselen van het oude, die zich taai handhaven en
hardnekkig verzetten, in het leven voortduurt. Bij een niet groot gedeelte van de jeugd,
dat geen goede levensschool doorlopen heeft, ziet men nog een lichtzinnige en zelfs
minachtende houding t.o.v. de fysieke arbeid, spilzucht, gedachteloosheid en een soort
nihilisme"

In deze aanhalingen ging het al hoofdzakelijk over de jeugd. Op het onderwij zerscongres was daarover geconstateerd:
„De Komsomolorganisaties, de collectieven van pedagogen kunnen niet onverschillig toezien, dat sommige jongelui onder de slechte invloed van een vreemde ideologie
komen .... De tegenstanders der Sovjet-Unie versterken de propaganda voor de
kapitalistische levenswijze, voor de reactionaire ideologie; ze schrikken voor geen
middelen, zelfs leugen en provocatie, terug bij hun pogingen om in het bewustzijn der
Sovjetmensen een bres te slaan. Zelfs de uitbreiding der culturele, sportieve en andere
banden met verschillende organisaties der kapitalistische landen, het groeiend aantal
toeristen, de jongelui en de kinderen die naar ons land komen, de steeds grotere aanvoer van literatuur, films, tijdschriften en andere propagandamiddelen: ook dat proberen onze tegenstanders te benutten voor hun schaamteloze doeleinden" ) .

Ook de Komsomolsecretaris ging er nog nader op in:
„Er zijn bij ons ook nog zulke jonge mensen, die een lui leven leiden, een warm
beschut plaatsje zoeken bij papa en mama. In sommige van onze grote steden kan men
ook nu nog dandy's ontmoeten, die de hele dag luilakken of, nog erger, bij de vreemdelingen rondhangen, alle mogelijke rommel bij hen kopen en met valuta proberen te
speculeren; meisjes, die geen schaamtegevoel en geen geweten meer hebben, geen enkele nuttige arbeid verrichten, hun leven verdoen in restaurants en aan het strand, en
die zich aan mensen, die ze toevallig ontmoeten, opdringen als bekenden" 39 ) .

Zeer gequalificeerde, officiële persoonlijkheden uit de Sovjet-Unie machtigen
ons dus tot de conclusie: er is (vooral) met de Sovjetjeugd iets aan de hand,
beter gezegd: iets niet in orde. Ik wil echt niet overdrijven, wijs er echter met
nadruk op, dat Chroestsjef de term „nihilisme" gebezigd heeft en dat dit voor
het communisme een minstens even ernstige afwijking is als voor het Christendom, ook al behoeft het dan geenszins over hetzelfde nihilisme te gaan. Ook
het „onder de slechte invloed van een vreemde ideologie komen" is een voor
ons waardevolle bekentenis evenals de „tip", die we zeker ter harte moeten
nemen, nl. dat van culturele e.a. contacten onzerzijds een beïnvloeding uit blijkt
te kunnen gaan.
Menigeen zal zich over zulke onthullingen verbazen en zich afvragen: hoe is
dat mogelijk ? Die jongelui zijn toch immers bijna al vanaf de wieg communistisch opgevoed ? Men heeft het inderdaad ernstig geprobeerd. Maar slaagt iedere
christelijke opvoeding, hoe goed ze ook gegeven en hoezeer ze ook door bovennatuurlijke genademiddelen ondersteund wordt ? En is er in de communistische
wereld niet het een en ander aanwezig om intelligente, eerlijke jongelui aan het
denken te zetten ? De eerste twee delen van deze studie hebben daar al iets van
laten zien.
Op de lage levensstandaard kom ik verder niet terug, maar een prikkel om
graag en goed communist te zijn is hij zeker niet. Enkele minder prettige aspecten en consequenties van de combinatie werken-studeren heb ik ook al besproken, maar ik voeg er hier nog iets aan toe. Al wordt het tegendeel voortdurend
U.G., 10 juli, blz. 3.
U.G., 8 juli, blz. 2.
39) K.P., 4 augustus, blz. 2.
37)

28 )
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beweerd, jongelui met „alleen maar" vervolgonderwijs worden achtergesteld bij
leeftijdgenoten met vakopleiding, die echter op hun beurt van de planningorganen vaak niet te weten kunnen komen, hoeveel leerlingen en voor welke
beroepen er nodig zijn 40 ) . Zelfs in zo'n grote stad als Leningrad „is het zeer
ingewikkeld de leerlingen op de bedrijven geplaatst te krijgen" 41 ) .
Opname in het produktieproces betekent praktisch ook inschakeling bij de
reeds vermelde arbeidscompetitie van de „socialistische wedijver": van de ene
kant een economische noodzaak, van de andere kant een zware, dagelijks terugkerende last en dus een dagelijkse verleiding om wat kalmer aan te doen. Een
nieuwe competitie met nieuwe „bijgedraaide" prestatienormen maakt die achteruitgang dan weer goed. Dus een soort afwisseling van „up" en „down" fases.
De obers, die ons te Moskou bedienden, waren kennelijk juist in een „down"
fase, want ze ergerden ons door hun getreuzel, maar twee jaar later was het
weer (of nog?) zo:
„Waarom denkt men in restaurants en eethuizen, dat een ober aan zijn waardigheid
te kort komt, als hij eerder dan binnen 15 â 20 minuten bij je tafeltje komt?" 42) .
Typerend in dit verband is ook de reactie der onderwijzers, die bij uitzending
naar Siberië een gevolg van de genoten studiebeurs drie j aar ter plaatse
werkzaam moeten blijven. Sommigen „zitten die tijd uit als een straf", omdat
ze zich beschouwen „als grote martelaren", wier hogere ontwikkeling niet voldoende tot haar recht komt 43 ) . Anderen „niet weinig" trouwen, voordat
ze afstuderen, om aldus kans te krijgen op vrije vestiging, „maar wie weet niet,
dat zulke overhaaste huwelijken in de regel tot treurige gevolgen leiden ?" 44 ) .
De vakpers vermeldt echter ook allerlei gevallen, waarin de jongelui zich zonder meer aan die uitzending onttrekken en dat met veelzeggende motiveringen:
„Ik wil hier in die rimboe niet meer leven en werken .... Ik heb expres slecht
gewerkt om ontslag te krijgen" enz. Even welsprekend zijn echter de waarschuwingen van het blad: „Gelooft niet aan de fabels der deserteurs over de rimboe,
de onwetendheid, de verveling ! dat is onzin ! .... 45 ) . Maar waarschijnlijk hoorde ze (een weerspannige onderwijzeres) van spitsburgers: dat is allemaal mooi
in de boeken, maar niet in het leven .... 4") . Laat een ander maar gaan, maar
mij niet ! Die woorden zijn niet nieuw. Ze rieken naar de schimmel van een
oude wereld. Dat is niet onze, niet de Sovjetmoraal" 47).
Jong en oud zien die schimmel echter ook elders, waar hij evenmin thuis
hoort: lieden, die onrechtmatig een „dienstauto" hebben en als die hun afgenomen wordt, prompt aan een vrachtauto weten te komen 48 ) ; een hoofdingenieur,
die door brutaliteit en protectie carrière heeft gemaakt, zijn ondergeschikten
behandelt als schooljongens, maar zelf een eigen huis, auto enz. weet te krij gen 49). Dergelijke dingen zijn ook tegen de Sovjetmoraal. Er worden dan ook
maatregelen tegen genomen 50 ) en in de literatuur worden zulke figuren aan de
kaak gesteld 51 ) . Maar ze zijn er en als er dan plaatsen zijn, waar bijna de helft
40) U.G., 8 juli, blz. 5 en 6; 9 juli, blz. 2.
41) U.G., 12 juli, blz. 3.
42) L.G., 18 augustus, blz. 2.
43) U.G., 13 augustus, blz. 3.
) P., 7 augustus, blz. 3; 14 augustus, blz. 2.
44) t.z.p., blz. 2.
P. ,8 juli, blz. 6.
45) U.G., 26 juli, blz. 4.
50)
P., 19 augustus, blz. 4; 27 augustus, blz. 2.
46) U.G., 9 augustus, blz. 3.
61 P., 31 juli, blz. 4; 21 augustus, blz. 4.
47) t.z.p.
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der ouders niet in staat blijkt te zijn hun kinderen te voeden 52 ), dan kunnen
dergelijke verhoudingen gemakkelijk ontevredenheid doen opkomen.
In deze samenhang hoort ook de discussie thuis, die ik in het eerste deel al
vermeld heb en die zich bezig houdt met de overbezette tijd van een groot aantal jonge mensen in de Sovjet-Unie. Als voorbeeld werd deze dagorde van een
21-jarige arbeider gegeven, die nog een groot deel van zijn vrije uren besteedt
aan Komsomolactiviteiten:

„6.45-

opstaan
7.00naar de fabriek; ontbijt in de kantine
7.45-12.00 werk
12.00~ 12.30 middagmaal in de kantine
12.30-13.00 zangrepetitie van fabriekskoor
13.00-15.45 werk
17.20-21.30 avondschool (viermaal per week)
21.45-22.00 avondeten
22.00-23.00 werk aan muurkrant (Komsomol)
23.30~
naar bed".
„Kan men zo'n dagindeling goedkeuren — wordt er gevraagd ~ en wordt het geen
tijd, dat de samenleving daar enige correctie in aanbrengt? .... Als regel worden de
arbeiders-studenten in het bedrijf niet bevrijd van sociale opdrachten. En ze zijn gedwongen hun dag in te delen zoals de man van dit voorbeeld .... Onze bedoeling is:
de aandacht vestigen op het probleem zelf van de vrijetijdsbesteding. Er moet orde
geschapen worden, dat is onze overtuiging, in het tijdsbudget van een aanzienlijke
groep jonge arbeiders. Maar hoe?" 63 ) . „ Ik ben — meldt nog een andere jonge man
--- dagelijks bezig van 4.00 tot 22.00 uur; tijdens het schooljaar is mijn enige afleiding: de krant lezen" 54 ) .

Er zijn er echter ook, voor wie dit alles niet het moeilijkste probleem vormt.
Zij stellen vragen, die nog heel wat verder reiken en dieper gaan:
„Ons leven is eenvormig. We weten tevoren, wat het zal zijn: morgen, over een
week, over een maand; alle dagen lijken op elkaar als eigen broers. Dikwijls bespreken we 's avonds de vraag: waarin bestaat de zin van het leven? Zijn we geen spitsburgers geworden? Natuurlijk begrijpen we, dat ons voornaamste doel de opbouw van
het communisme is. Maar ieder mens moet toch ook zijn eigen werkelijk tastbaar doel
hebben. En zo'n doel hebben we niet. Waarin bestaat dan de zin van het leven? We
zouden zo willen leven, dat je het met één woord zoudt kunnen karakteriseren: geest~

drift. Maar we hebben geen geestdrift. Kan er trouwens in het algemeen in onze dagen nog geestdrift zijn? Zoals die er b.v. was ten tijde van de revolutie?" 65 ).

Hoe verleidelijk het ook is: zelfs uit zulke ontboezemingen mogen we geen te
ver gaande conclusies trekken. Eén conclusie is echter zeker gewettigd: de communistische ideologische zuiverheid en bezieling laten om allerlei redenen in
verschillende kringen der Sovjetbevolking en zeker bij de jongeren te wensen
over; de gegeven voorbeelden staan nl. geenszins op zich zelf. Dat begrijpt en
weet de partij ook en het is voor haar een reden te meer voor de ideologische
propaganda, waarover ik al gesproken heb. Hier komt er nog een ander belangrijk aspect van ter sprake.
Vrijetijdsbesteding
„Nu de vrije tijd der kolchozboeren gevuld wordt met interessante, leerzame
ondernemingen, hebben ze eenvoudig geen tijd meer om aan God te denken"

7 juli, blz. 2.

152 ) U.G.,
53) L.G., 7

juli, blz. 2.

54)
55)

L.G., 27 augustus, blz. 6.
K.P., 3 juli, blz. 2.
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staat er ergens in de atheistische literatuur 56 ) . Dan is echter het recept in het
algemeen: houdt ze bezig, dan hebben ze geen tijd meer voor andere gedachten!
„Het is een ingewikkeld vraagstuk; men kan het op verschillende manieren oplossen, maar het dient aangepakt te worden en wel met energie, want juist hier, in deze
afwezigheid van geestelijke behoeften, in deze afzijdigheid t.o.v. het stormachtig ontwikkelingsproces van onze cultuur, schuilen de bronnen van het hedendaagse spitsburgerdom" 57 ).
De schrijver van deze regels ziet dat vooral bij hen, die hun vrije tijd doorbrengen met domino en kaart spelen. Slechts één lezer komt daar tegen op: de
mensen hebben zich altijd zo vermaakt en zullen dat blijven doen; hij legt ook
de nadruk op het huiselijk karakter van zulke spelletjes. Maar allerlei andere
inzenders eisen, dat er geen tijd verloren gaat en stellen voor in ieder blok huizen een gelegenheid te openen voor ontspanning en ontwikkeling 58 ) . Te Permj
is men verder gegaan: daar werken al ongeveer honderd woningen, die zijn ingericht als centrum van partijpropaganda 59 ) . Dat is dus een der laatste vindingen op het gebied der „ideologische bewerking aan huis", maar daarom ook een
nieuwe vorm van aanslag op het privéleven van het gezin in zijn vrije tijd.
Niet minder totalitair wordt de jeugd onder handen genomen:
„Het is een eis van het leven, dat de opvoedende invloed van school, Komsomolen Pioniersorganisatie op de leerlingen ononderbroken is. Op het ogenblik, nu de
school meer en meer overgaat tot het één-ploeg-systeem, worden er gunstige voorwaarden geschapen om de opvoedende werking der scholen niet te doen ophouden
met de laatste bel. Het is van belang het actieve werk met de pioniers en de leerlingen na school, op de vrije dagen, in de vakantie en 's zomers te organiseren" 60.
Veel van wat in juli over dit onderwerp geschreven werd hield verband met
een plenaire zitting van het Centraal Comité van de Komsomol, waar de reeds
enkele malen aangehaalde secretaris een rede hield met de veelzeggende titel:
Over de opgaven van de Komsomol bij de organisatie van de Vrije tijd der jeugd.
Natuurlijk was het de bekende combinatie van kritiek en zelfkritiek:
„Tot nu toe hebben de Komsomolorganisaties hun voornaamste taak niet uitgevoerd: in onze ideologisch-pedagogische arbeid door weten te dringen tot iedere jonge
mens. Onze propaganda moet haar invloedssfeer voortdurend uitbreiden; ze moet zich
richten niet alleen tot de activisten en de leden van de Komsomol, maar vooral tot de
brede massa's van de jeugd, tot iedere jonge arbeider, kolchozboer, intellectueel en
student" 81 ) .
Nog belangrijker dan deze algemeenheden is dit detail:
„Nu en dan kan men horen: „Onze jongelui lezen weinig politieke literatuur". Maar
dat is immers onze schuld! Als ze niet lezen, dan wil dat zeggen, dat men hun de lust
er toe niet heeft bijgebracht" °) .
De zonder meer algemeen geformuleerde klacht, dat de jongelui weinig
„politieke", d.w.z. communistische literatuur lezen, is bijzonder kostbaar, temeer
omdat iedere bezoeker van Moskou weet, hoeveel daar zelfs in het publiek gelezen wordt. Onbegrijpelijk vind ik die onverschilligheid voor de partijlectuur
allerminst, vooral niet als ikbedenk, dat zelfs de literatuur in strikte zin de
„partijhorigheid" (Russisch: partijnostj) als voornaamste kenmerk moet hebben. Men durft gerust te schrijven, dat het Centraal Comité en andere partij 58 )
56)

N.R., juli, blz. 29.
57) L.G., 5 juli, blz. 2.
68) L.G., 6 augustus, blz. 6.

64

5)
80)
61)
62)

P., 27 augustus, blz. 2.
U.G., 8 juli, blz. 3.
K.P., 4 augustus, blz. 2.
t.z.p.
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organen zich met de literatuur evenzeer bezig moeten houden als met de andere
vormen van produktie 63 ), en
„Een opgewekte en bezielde dienst aan de zaak van het communisme opent voor
kunstenaars en geleerden onbegrensde mogelijkheden - om in werkelijke vrijheid te komen tot scheppend werk, waarin hun talenten en gaven zich volledig ontplooien" °) .
Het literair resultaat hiervan zijn echter romans en verzen, die moeten dienen
als verpakking voor partijleer en -propaganda en die dus de leeslust niet prikkelen. Laat staan, dat echte propagandalectuur dat zou doen ! Dat gebrek aan
belangstelling moet weggewerkt en die „geestelijke verarming" moet voorkomen worden:
„Een van de belangrijkste en voornaamste taken is: ervoor te zorgen, dat heel ons
werk voor de organisatie van de vrije tijd der jeugd ideologisch hoog gericht is; onder
geen enkel aspect mag het neerkomen op „cultuur bedrijven" zonder meer, maar door
zijn specifieke methodes moet het op geschikte en doeltreffende wijze propaganda
maken voor de communistische ideologie en bijdragen tot de opvoeding van de nieuwe mens" 65 )
De plenaire zitting van het Centraal Comité van de Komsomol besloot dan
ook:
„Het voornaamste, waarvoor de Komsomol moet zorgen, is: de vrije tijd van de
jeugd zo organiseren, dat hij haar helpt bij de uitvoering van de fundamentele taak:
te leren leven en werken als communisten" ^) .
Het is dus overduidelijk de bedoeling om vooral de jeugd in haar vrije tijd
zo vast mogelijk te krijgen en te houden in de greep van partijpropaganda en
-vorming. De leiders zullen echter goed doen er aan te denken, dat die vrije tijd
ook nog ergens anders voor gebruikt moet worden:
,,Meestal ziet dat eenvoudige proces (van inkopen doen) er zo uit: na in de rij ge'
staan te hebben betaal je en als je dan weer in de rij gestaan hebt, krijg je de artikelen. Tientallen uren vrije tijd worden bij ons verslonden door dat monster met een
staart; de rij. En wie zal er helpen om het onze uren af te nemen?" 67),

Nozems
De laatste twee hoofdstukken: Private meningen en afwijkingen
wijkingen en Vrijetijdsbesteding zouden in volgorde misschien ook omgekeerd kunnen worden.
Het is nl. niet altijd duidelijk, wat oorzaak en wat gevolg is. De onmiskenbare
pogingen van de partij om het volk, en vooral de jongeren, ook in hun vrije tijd
zoveel mogelijk onder haar controle te houden, desnoods met inbreuk op de
normale rechten, behoeften en neigingen zowel van het gezin als van het individu, zijn ten dele zeker een reactie op allerlei negatieve verschijnselen, die ik
vermeld heb. Omgekeerd kunnen en zullen deze laatste ook vaak een reactie
zijn op de totalitaire aanspraken van de partij. Zeker, hoewel ook weer niet per
se en uitsluitend, is dat het geval met het ook in de Sovjet-Unie bekende verschijnsel der nozems.
De Sovjetpers zelf steunt me in die opvatting, wanneer ze over de nozems
spreekt als over vijanden van de Komsomol, bewonderaars van Amerika, liefhebbers van jazz e.d. Belangwekkend is, dat nozems, die graag „zaken doen"
63) P., 20 juli, blz. 3. 65) K.P., 4 augustus, blz. 2.
64) P., 18 juli, blz. 1. °) K.P., 5 augustus, blz. 2.
67 ) K.P., 29 juli, blz. 3.
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met buitenlandse zeelui, gesignaleerd worden zowel te Moermansk als te Odessa, dus in het uiterste Noorden en Zuiden van Europees Rusland ") . En de
reactie; die aan een van hen in de mond wordt gelegd, laat aan duidelijkheid
helemaal niets te wensen over:
„Allemaal oud nieuws! Dat heb ik al gehoord! Jullie politieke grammatica verveelt
me!" 69)
Op het ogenblik spreekt men meer van „luilakken" dan van nozems, maar
men bedoelt er dezelfde categorie mee, die ik niet per se en onvoorwaardelijk
in bescherming wil nemen, maar die bij nader toezien waarschijnlijk toch meer
is dan een verzameling min of meer misdadige nietsnutters. Bij alle voorzichtigheid, die hier meer dan waar ook nodig is, mag men in deze groep ook de belichaming zien van een niet meer weg te praten nonconformisme t.o.v. de off iciële ideologie en haar diep in het leven ingrijpende toepassingen.
Men ontmoet ze „zeer dikwijls; in Leningrad komen ze 's avonds als wandluizen naar buiten gekropen en bevuilen ze de stad" 70 ) . Van de reeds vermelde
zorg om in de pers een beledigende toon te vermijden blijft hier niet veel over,
maar volgens Lenin moet men dan ook niet „sentimenteel doen" met hen, die
niet werken of niet willen werken 'n) . De maatregelen, die men tegen hen
voorstelt, zijn ookniet mais:
„De ouders van zulke nietsnutters moeten streng gestraft en uit hun rechten ontzet
worden .... Die fuifnummers moeten gedwongen worden dagelijks hun woning te
vegen .... Men moet ze naar werkkolonies sturen .... Ze moeten naar verafgelegen
streken gestuurd worden om daar zwaar werk te verrichten .... dan zullen ze van
het werk leren houden en mens worden .... 72 ) .
Ook suggereert men meer macht te geven aan de vooral uit „goede" Komsomolleden gerecruteerde hulppolitie, die berucht is om haar hardhandig en soms
willekeurig optreden 7s) . De agenten „hebben meer dan eens hun leven geriskeerd' schrijft de partijpers en „de strijd met hen (d.w.z. de ,,luilakken") zal niet gemakkelijk zijn" 74 ). Inderdaad, want al meer dan eens was het
een strijd met dodelijke afloop!
Maar de Komsomol heeft nog meer op zijn program:
„De Komsomol zal een onverzoenlijke strijd voeren tegen de in de realiteit van ons
Sovjetleven nog geïsoleerd voorkomende manifestaties van een a-politieke houding,
van nationalisme en kosmopolitisme, tegen de restanten van het verleden" 7).
Ook de hier opgesomde euvelen voorzover het dat werkelijk zijn wil ik
geenszins zonder meer goedpraten. Maar wel moet er rekening mee gehouden
worden, dat het voor de partij dikwijls niet meer dan voorwendsels zijn om
bepaalde tegenstanders te kunnen treffen of dat het voor de „schuldigen" niets
anders zijn dan een, wellicht hoogst ongelukkige, manier om hun misnoegen
tot uitdrukking te brengen.
68) K.P., 1 juli, blz. 2; 6 juli, blz. 3; 12 juli, blz, 2; 28 juli, blz. 2; 11 augustus, blz.

2; 24 augustus, blz. 3.
69) K.P., 25 augustus, blz. 2.
70) t.Z.p.
71) P., 24 augustus, blz. 3; 26 augustus, blz. 2.
K.P., 25 augustus, blz. 2; 28 augustus, blz. 2.
73) K.P., 15 juli, blz. 2.
74) K.P., 27 augustus, blz. 2.
75 ) K.P., 4 augustus, blz. 2.
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Conclusies
Het is de grote pretentie van de communistische partij in de Sovjet-Unie
alleen het welzijn van de mens op het oog te hebben:
„Er kan geen hoger functie en geen edeler zending bestaan dan de mens te dienen.
In ons land is alles ondergeschikt aan de zorg voor de mens. Wij bouwen nieuwe
huizen, leggen tuinen aan, openen wegen: alles voor de mens, in zijn naam. En op
zijn aarde bouwen we tot zijn geluk het communisme op. Het communisme is echter
niet alleen: overvloedige stoffelijke rijkdom van de samenleving, maar het is ook: een
nieuwe fase in het bewustzijn van iedere mens 10 )..... De onovertroffen en wijze
leermeesteres in de communistische opvoeding van de nieuwe mens is onze dierbare
partij .... Voor iedereen is het dierbaarste en het heiligste: zijn moeder! Geen enkele
generatie van het mensdom heeft zo'n bezorgde, attente en wijze moeder gekend als
voor onze generatie de communistische partij is" 'fl).
Ik meen met de Sovjetpers als onverdachte getuige aangetoond te hebben, dat
die „bezorgde, attente en wijze moeder" er tot in het 43e jaar van haar moederschap nog niet in geslaagd is voor het merendeel van haar kinderen het dagelijks bestaan in louter stoffelijke zin aangenaam of zelfs maar dragelijk te maken.
Toch zijn er in en door het communisme gelukkig geworden. De Sovjetpers
wijst ze ons althans met de vinger aan:
„Neem b.v. de spinster van het combinaat te Vysjnevolotsk, de Held van de Socialistische Arbeid, Valentina Gaganova. Waarom heeft ze haar eigen goede brigade
verlaten en is ze overgegaan naar een, die achter was? Om die op te werken. Maar
daarbij heeft ze immers een groot verlies aan loon geleden. Het zou er op lijken, dat
Gaganova haar levensvoorwaarden, haar dagelijks bestaan bewust verslechterd heeft.
Men mag Valentina Gaganova geen ascete noemen; ze is geen kloosterzuster. Ze
heeft haar heldendaad verricht als arbeidster, niet om het martelaarschap of om van
zonde verlost te worden. Ze heeft een zuiver aards geluk willen bereiken, een beter
leven voor allen en dus ook voor zich zelf. En ze heeft het bereikt" 78 ) .
Valentina Gaganova is op het ogenblik een „heilige" van de Sovjetkalender,
een model van de echte „Sovjetmens". Naar haar eigen woorden heeft ze het
geloof van haar jeugd prijs gegeven, het geloof in de verlossing en in de eeuwige bestemming van de mens. In plaats daarvan heeft ze geloof gehecht aan
het communisme: aan zijn belofte van een „beter leven voor allen", van een
„zuiver aards geluk". Maar ik meen ook te hebben laten zien, dat de weg naar
dat „geluk" streng en strak wordt afgebakend door de partij, de enige, die volgens het Marxisme zowel de weg als het einddoel kent, zodat de echte „Sovjetmens" en hun, die het worden willen, niets anders overblijft dan steeds te streven naar een zo volkomen mogelijke ,,partijhorigheid".
76) K.P., 27 juli, blz. 2.
77) K.P., 4 augustus, blz. 2.
78 ) N.R., augustus, blz. 9.

Sovjet-Unie en ontwikkelingslanden
P. VAN DE MEERSSCHE

Revoluties worden niet voorbereid door de volken.
De volken worden voorbereid op de revoluties.
I. V. Lenin

D

E hulp van de Sovjet-Unie aan de ontwikkelingslanden steunt niet in de
eerste plaats op humane of zelfs economische overwegingen; voor het
marxisme-leninisme is zij een van de middelen tot het einddoel: de zege van het
communisme over de gehele wereld. Van uit Marx en Lenin, over Stalin en
Chroestsjef, is deze doelgerichtheid duidelijk aan te wijzen.
Het Marxisme-Leninisme en de ontwikkelingslanden
Enkele jaren geleden, op 15 mei 1957, werd in een Sovjet-Mongoolse verklaring gezegd: „Het voorbeeld van de Mongoolse Republiek bewijst dat een
achterlijk land, bevrijd van het feodale en koloniale juk en met de hulp van het
proletariaat, het stadium van een socialistische staat kan bereiken zonder vooraf
dat van een ontwikkeld kapitalistisch systeem te moeten doormaken". Marx
daarentegen onderstreepte in zijn Communistisch Manifest dat het industrieel
kapitalisme een noodzakelijke etappe is naar de ontvoogding van het proletariaat. Zoals hij zelf op het eind van zijn leven, in zijn befaamd antwoord aan
Mikhaïlowski schreef 1 ), had hij zijn theorieën uitgewerkt op grond van de
hem vertrouwde systemen van de geïndustrialiseerde westerse landen, vooral
dan Duitsland en Groot-Brittanië. Voor de „geniale" Marx bestonden de Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen al evenmin als voor zijn tijdgenoten.
Aan Lenin komt de eer toe de leer van Marx op de toenmalige koloniale
gebieden te hebben toegepast. In zijn werk, Het Imperialisme als hoogste
stadium van het Kapitalisme, dat hij in 1916 te Zürich heeft geschreven 2 ),
worden deze gebieden ingeschakeld in de strategie van het wereldcommunisme.
De uitbuiting van de arbeiders door de kapitalistische maatschappij blijft
immers niet beperkt tot de geïndustrialiseerde landen van West-Europa, maar
„dit handvol bijzonder rijke en machtige staten" plundert bovendien, door
gewoon „Kuponschneiden'', de gehele wereld 3 ) ; hun technische verwezenlijkingen zijn een middel geworden „tot onderdrukking van een miljard mensen
in de koloniën en pseudo-koloniën, d.w.z. van meer dan de helft van de wereldbevolking" 4 ) . Het imperialisme wordt overigens gekenmerkt door de rivaliteit
tussen de kapitalistische staten onderling om de uitbreiding van hun koloniën
en invloedssferen 5 ) . Voor Lenin was de grote vraag: hoe kunnen deze gekolo1) Geschreven in 1877 en na de dood van Marx gepubliceerd.
2) Ausgeivâhlte Werke, deel I (1955), Dietz Verlag, Berlijn, pp. 767 - 875. Cfr.

ook Sotchinenija, Moskou, vierde uitg., deel 23, pp. 55 en vgl.
3) Cfr. Lenins inleiding tot de Franse en Duitse uitgave, 6 juli 1920. Ausgewahlte
Werke, p. 773.

4) Ibid. p. 770.
5 ) Ibid. p. 769.
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niseerde volkenmassa's ingeschakeld worden in de strijd van het wereldcommunisme ? In de thesissen welke hij in augustus 1920 voordraagt op het Tweede
Congres van de Communistische Internationale, antwoordt hij ondubbelzinnig:
„Zonder het volledig en nauw aaneensluiten van de arbeiders in Europa met de
honderden en zelfs duizenden miljoenen onderdrukten in de koloniën, zou de
revolutionaire beweging in de meer ontwikkelde landen slechts bedrog zijn" 6).
Op de Tweede Conferentie voor de Volkscommissarissen van Handel, in
1923, worden deze gedachten van Lenin in concrete richtlijnen vastgelegd.
Doch gedurende Stalins bewind heeft het commercieel beleid van de SovjetUnie hier blijkbaar geen rekening mee gehouden. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat Stalin van Lenins opvattingen terzake zou afgeweken zijn. Hij
heeft er integendeel nog een duidelijker vorm aan gegeven. In zijn Conferentie
over de principes van het Leninisme antwoordt hij op de vraag, in welk land
de wereldrevolutie zal beginnen: „niet noodzakelijk daar waar de industrie het
meest ontwikkeld is", maar „daar waar het kapitalistisch front het zwakst is,
waar de schakels van de imperialistische keten het zwakst zijn .... Het is niet
uitgesloten dat de keten zou doorbroken worden, laten we zeggen in Indië.
Waarom ? Omdat men daar een jong en vurig revolutionair proletariaat aantreft, dat kan rekenen op de beweging voor nationale bevrijding, ongetwijfeld
een belangrijke en ernstige bondgenoot". Vooral de qualificatie van „de beweging voor nationale bevrijding" als „een belangrijke en ernstige bondgenoot" is
hier van enorm belang. Als hij het communisme oproept tot „een vastberaden
en daadwerkelijke steun aan de nationale bewegingen van de onderdrukte en
afhankelijke volkeren", maakt Stalin echter één voorbehoud: ,,Er zijn gevallen
waarin de nationale bewegingen van de onderdrukte landen in conflict komen
met de belangen van het proletariaat. Dan kan er natuurlijk geen sprake zijn
van enige steun. Het probleem van de rechten van de naties kan niet op zichzelf en om zichzelf worden beschouwd; het is immers slechts een ondergeschikt
deel van de algemene problematiek van de proletarische revolutie". Hiermede
herhaalde Stalin slechts wat Lenin in zijn tiende thesis over het nationaal en
koloniaal probleem op het Tweede Congres van de Communistische Internationale had voorgesteld: het samengaan van de proletariërs met de burgerlijke
nationale bewegingen is slechts een voorlopig bondgenootschap, men mag ze
nooit met elkaar verwarren. Vóox alles moet gezorgd worden voor het mogelijk
maken van een proletarische beweging").
De reden waarom Stalins commercieel beleid deze ideeën niet in toepassing
bracht, is te zoeken in de sociaal-economische toestand van de Sovjet-Unie na
Lenins dood. Tussen de twee wereldoorlogen moest Stalin zijn aandacht in de
eerste plaats wijden aan de economische en sociale problemen in de SovjetUnie zelf; het kwam er vooral opaan de Sovjet-Unie te consolideren in haar
positie tegenover de kapitalistische wereld. Na de Tweede Wereldoorlog, waar
de Sovjet-Unie sterk gehavend uit kwam, bleef het herstel van het economisch
potentieel Stalins aandacht geheel opeisen.
Met Malenkov, en later met Boelganin en Chroests/e f , komt er een wijziging
in het buitenlandse commercieel beleid van de Sovjet-Unie. Handelsbetrekkingen worden, reeds in 1951 -195 3, aangeknoopt, niet alleen met buurlanden
(Turkije, Iran, Afganistan), maar ook met kapitalistische landen en ontwikke-

Cfr. Kommunistka, augustus-september 1920.
') Ausgewâhlte Werke, deel II, p. 775.
6)
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lingsgebieden -in Azië, Afrika, het Midden-Oosten en Latijns Amerika 8
Vooral vanaf 1954 wordt een hele serie akkoorden afgesloten tussen de SovjetUnie, de satellietlanden, Communistisch China enerzijds en diverse ontwikkelingslanden anderzijds.
Vooraleer hier nader op in te gaan, willen we toch even een misvatting uit
de weg ruimen. In februari 1956, op het XXe Partijcongres, lanceerde Chroestsjef de slogan van de „vreedzame coëxistentie" en velen in het Westen gingen
menen dat ze voortaan met de Sovjet-Unie hand in hand konden gaan in de
hulp aan de ontwikkelingslanden. De vraag is echter, of Chroestsjef het ook
zo ziet. Wie meent dat na de proclamatie van de „coëxistentie" Stalins woorden
niet meer zouden gelden: „Ons objectief is: de vestiging van de dictatuur van
het proletariaat, basis voor het opruimen van het imperialisme in alle landen",
doet goed met zich een verklaring van Chroestsjef in 1957 te herinneren:
„Wanneer het er op aan komt het imperialisme te bestrijden, zijn we allen
stalinisten". Wie meent dat de „vreedzame coëxistentie" Lenins stelling ongedaan maakt volgens welke grote oorlogen onvermijdelijk en zelfs historisch
noodzakelijk zijn („Zodra we sterk genoeg zullen zijn om het kapitalisme op te
ruimen, zullen we het onmiddellijk bij de keel grijpen"), kan zijn mening
staven met Chroests j ef s verklaring, o. m. op 6 december 1956 bij zijn bezoek
aan de Universiteit te Rangoon: „Wij hebben de oorlog niet meer nodig; de
oorlog is zelfs schadelijk voor het welslagen van onze zaak", maar dan mag hij
niet vergeten dat er ook een andere „oorlog" is dan de militaire. Chroestsjef
oordeelt inderdaad dat de militaire (totale) oorlog zelfs schadelijk zou zijn
voor de zaak van het wereldcommunisme, maar het begrip moet uitgebreid
worden tot economische en sociale krachtmetingen. Het terrein waarop deze
strijd dan zou geleverd worden, schijnt wel dat van de ontwikkelingslanden te
zullen worden. Heeft Lenin zelf niet geschreven: „De weg naar Londen loopt
over Shanghai en Calcutta" ? De weg naar de uiteindelijke suprematie over de
gehele wereld loopt, ook volgens Chroestsjef, over de ontwikkelingsgebieden
van Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Terecht schreef R. Scheyven: „Men moet
blind zijn om niet te zien dat de U.S.S.R. deze weg gekozen heeft” 9 ). En wie
al te naief wil ijveren voor een „vreedzame coëxistentie" op dit gebied, mag
zich wel even bezinnen op de woorden van Dimitris Manuisky, een oud-voorzitter van de Communistische Internationale: ,,.Het komt er opaan de burgerlijke maatschappij in slaap te wiegen. Met dit doel zullen wij de meest sensationele beweging ten voordele van de vrede lanceren die ooit heeft plaats gevonden .... Stom en gedegenereerd, zullen de kapitalistische landen met vreugde
meewerken aan hun eigen ondergang. Zij zullen ons hun vriendschap schenken.
Daarna, wanneer zij zich aldus zullen vrij gegeven hebben, zullen wij onze
krachten samenbundelen om ze te verpletteren".
) .

Onmiddellijke doeleinden van de Sovjet-hulp
In afwachting van de uiteindelijke zege vormen de ontwikkelingslanden niet
onbelangrijke militair-strategische en economische objectieven voor de machtspolitiek van de Sovjet-Unie.
11 ) Henri Chambre, L'Aide des pa gs de l'Est au Tiers Monde in Justice dans le
Monde, nr. 1, september 1960, p. 73.
9 ) R. Scheyven, De Opmars van het Kommunisme in Azië, Leuven, 1958, p. 11.
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Uit militair-strategisch oogpunt kan hun belang thans geringer schijnen dan
vroeger: lange-afstandsraketten en andere ruimtewapenen schijnen steunpunten
in de nabijheid van de vijand overbodig te hebben gemaakt. Doch in zo verre
lokale en beperkte oorlogen die met conventionele wapens gevoerd worden,
mogelijk blijven (men denke slechts aan Laos), blijven deze steunpunten dringend noodzakelijk. De strategische positie van landen als Marokko, de V.A.R.,
voormalig Frans Guinea, Kongo, Cuba en Bolivië, is in dit verband van het
hoogste belang voor de Sovjet-Unie.
Op economisch plan zijn de ontwikkelingslanden echter van nog grotere
betekenis in de strijd tussen het communistisch blok en de vrije wereld. Toen
hij nog vice-president van de V.S. was, verklaarde Nixon: „Indien het Kremlin
erin slaagt zijn overheersing uit te breiden over heel Azië en heel Afrika, dan
heeft het de zege verzekerd in de strijd voor de wereldheerschappij. Het verlies
aan hulpmiddelen die uit deze twee continenten getrokken worden, zou het
Westen tot capitulatie dwingen zonder dat er één schot gelost wordt". Niet alleen
als grondstof leveranciers, doch ook als potentiële afnemers van hun produkten zijn de ontwikkelingsgebieden voor de geïndustrialiseerde landen van
levensbelang. Het is geen toeval, dat Truman het Point Four, zijn fameus
programma voor hulp aan de ontwikkelingslanden, de wereld inzond op het
ogenblik dat een grote recessie in de V.S. merkbaar werd. Omstreeks dezelfde
tijd kwamen ook de experts van de Verenigde Naties tot het besluit dat de
ontwikkeling van de „onderontwikkelde" gebieden een essentiële voorwaarde
was voor een expansie van het economisch bestel op wereldplan. Voor de
Sovjet-Unie ligt dit wel enigszins anders. Gezien de ruime mogelijkheden van
hun eigen bodem en hun binnenlandse markt hebben zij minder dan de westerse
landen behoefte aan vreemde grondstoffen en buitenlandse afzetgebieden. Als
zij echter een van deze afzetgebieden aan het Westen kunnen onttrekken,
betekent dit op zichzelf reeds een winstpunt. Daarenboven biedt de handel met
deze gebieden hun nog een ander voordeel, de mogelijkheid namelijk om de
taakverdeling binnen het Sovjet-blok verder door te voeren. Door een industriële specialisatie met het oog op de buitenlandse handel wordt de politieke aaneensluiting van de U.S.S.R. met haar satellietlanden sterk in de hand gewerkt.
Organisatie van de buitenlandse handel
en . de economische en technische hulp

In functie van de boven genoemde leerstellige en onmiddellijk militair-strategische en economische doeleinden heeft de U.S.S.R. een efficiënt beleid voor
buitenlandse handel en economische en technische hulpverlening aan de ontwikkelingslanden uitgebouwd. Verwondering wekt alleen het feit, dat dit zo laat is
gebeurd.
In januari 1949 werd op initiatief van de U.S.S.R. de zogenaamde Comecon,
raad voor onderlinge economische bijstand, opgericht. Het doel van dit organisme is het coördineren en het verdelen van de verschillende produktietaken
in de U.S.S.R. en de satellietstaten. Vooral sinds 1957 staat Oost-Duitsland
b.v. hoofdzakelijk in voor de bouw van machines en werktuigen, Tsjechoslowakij e voor de wapenleveringen, Hongarije voor de constructie van locomotieven,
Polen voor de scheepsbouw, enzovoort. In de U.S.S.R. zelf zijn twee belangrijke
organismen te vermelden. Het Ministerie voor Buitenlandse Handel ontwerpt
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de projecten voor de commerciële akkoorden; het leidt en controleert de activiteiten van de zogenaamde „Vesoyunoj Obiedinienij ", gespecialiseerde handelsverenigingen met een staatsmonopolie voor de koop en verkoop van bepaalde
produkten in de handel met het buitenland. Het Staatscomité voor de economische betrekkingen met het buitenland is belast met de economische en technische
hulp aan de ontwikkelingslanden. Het is verbonden aan het Presidium van de
Opperste Sovjet en de voorzitter ervan heeft de rang van minister. Vooral het
feit dat dit comité in rechtstreeks contact staat met de hoogste gezagsinstanties
van de U.S.S.R., maakt een grote efficaciteit en snelheid mogelijk in het Sovjetbeleid tegenover de ontwikkelingslanden. Het comité omvat een viertal gespecialiseerde technische onderafdelingen: de „tekhnopomexport" (chemische industrie en elektrische centrales) , de „tj azhpromexport'' (zware industrie en
metallurgie), de „machpromexport" (mechanische industrie) en de „tekhnoexport" (belast met alle andere technische problemen) . Zowel het Ministerie
van Buitenlandse Handel als het Staatscomité voor de economische betrekkingen
met het buitenland geven vorm aan het meest essentiële kenmerk van de economische betrekkingen van de U.S.S.R. met het buitenland: de eenheid van beleid
tussen de economische en politieke objectieven.

De instrumenten van de hulpverlening
De economische en technische hulp welke de Sovjet-Unie langs multilaterale
weg presteert, is minimaal. Wel maakt de U.S.S.R. deel uit van de verschillende
internationale organismen (voornamelijk in het kader van de V.N.), doch de
bijdragen van de U.S.S.R. bestaan steeds uit roebels, die niet convertibel zijn:
de begunstigde landen kunnen deze Sovjet-bijdrage slechts in de U.S.S.R. realiseren en vanzelf wordt deze multilaterale hulp dus een bilaterale hulpverlening.
De Russische hulp neemt zelden de vorm aan van giften 10 ) . De verklaring,
als zou een dergelijke politiek te kostbaar 'blijken, schijnt niet erg overtuigend.
De reden zal wel te zoeken zijn in sommige spanningen binnen het Sovjet-blok
zelf: de Volksdemocratische Republieken zouden moeilijk kunnen aanvaarden

dat de U.S.S.R. verre vreemde landen met geschenken bedenkt, terwijl zij zelf
soms het minimum moeten ontberen. Voorts zien de Sovjets, beter dan de
westerse leiders, in dat een politiek van giften gemakkelijk de misschien bovenmatige, maar daarom niet minder reële gevoeligheid kan kwetsen van de pas
ontvoogde volkeren, die niet langer vrede willen nemen met aalmoezen, doch
op voet van gelijkheid behandeld willen worden. Op het XXIe Partijcongres
(27 januari 1959) verklaarde Chroestsjef: „Wij doen niet aan menslievendheid. De U.S.S.R. kent haar economische en technische hulp toe op een evenwaardige basis" . Als zulke woorden de eigenliefde van de pas onafhankelijkk
geworden staten kunnen vleien, wat komt het er dan verder nog op aan dat de
gedroogde vruchten die Afganistan leverde in ruil voor de verkregen Sovjet10) De zeldzame giften van de Sovjet-Unie hebben vooral betrekking op de menslievende instellingen, zoals scholen, hospitalen enz., welke door de ontwikkelingslanden moeilijk kunnen geweigerd worden en bovendien een uitstekende gelegenheid
bieden om er een aantal technici naar toe te sturen. Het hospitaal „Balcha" te AddisAbeba is hiervan een treffend voorbeeld. Soms, bij heel bijzondere gelegenheden,
bieden de Sovjetleiders wel eens een geschenk aan van een andere aard. Toen Boelganin en Chroestsjef in 1955 Birmanië bezochten, beloofden zij een Instituut voor
Technologie aan Rangoon. De Birmaanse regering beantwoordde deze gift onmiddellijk met een ruilgeschenk: rijst en andere produkten voor de Sovjet-Unie.
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hulp, voor het merendeel verbrand worden zodra ze de grens van de U.S.S.R.
zijn overgekomen ... .
Het meest gebruikte instrument in de economische en technische hulpverlening van het Sovjet-blok bestaat in bilaterale akkoorden. De principes waarop
deze steunen, zijn vooral de volgende drie:
1. De Sovjet-Unie verklaart dat haar hulpverlening aan geen enkele voorafgaande politieke voorwaarde is gebonden. De communistische propaganda
tracht dit met alle mogelijke middelen waar te maken en het is dan ook niet
moeilijk enkele illustrerende teksten te vinden: „De Sovjet-regering verklaart
dat de economische en technische coöperatie zal geschieden zonder dat hier ook
maar enige politieke of andere gelijksoortige voorwaarde aan verbonden wordt,
dit op grond van het principe van de niet-inmenging in de binnenlandse aangelegenheden ...'' 11 ) .
„ De erkenning van de souvereiniteit en de nationale
onafhankelijkheid is de allereerste voorwaarde voor de regeling van alle complexe economische problemen die in de minder ontwikkelde landen rijzen" 12 ).
„In weerwil van de verzinsels over het 'communistisch gevaar' bewijst de
feitelijke ontwikkeling van de economische betrekkingen van de U.S.S.R. duidelijk, dat deze zich systematisch en strikt houdt aan het principe van de erkenning en de niet-inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van de andere
naties" 13 ). Chroestsjef zelf heeft zich herhaaldelijk in dezelfde zin uitgesproken: „De Sovjet-Unie heeft zich nooit ingelaten en heeft ook niet de
bedoeling zich in te laten met de binnenlandse aangelegenheden van een
staat" 14 ) . Dit alles neemt niet weg, dat de Sovjets evenals de westerse
mogendheden trouwens uiterst selectief optreden bij het sluiten van hun
akkoorden. Alleen staten die van cruciaal belang zijn voor de uitbreiding van
hun invloedssfeer of die een zogenaamde „welwillende", „positieve" neutraliteit in acht willen nemen, komen in aanmerking. Wanneer het akkoord eenmaal gesloten is, staat het deze regeringen natuurlijk ook niet meer vrij alsnog
een politiek te gaan voeren in strijd met de inzichten van de Sovjetregering. In
mei 1958 werden de aan Joegoslavië toegekende kredieten voor de bouw van
aluminiumfabrieken zonder meer onderbroken.
2. In tegenstelling tot de westerse mogendheden en de internationale organisaties vraagt de Sovjet-Unie geen rechtvaardiging inzake het gebruik van de
toegekende kredieten; zij stelt geen grondige, tijd vergende onderzoekingen in
omtrent het economisch bestel van het kredieten aanvragende ontwikkelingsland; zij eist geen uitvoerige en gedetailleerde motivering voor de gevraagde
hulp. Op grond van dergelijke rapporten heeft het Westen vaak kredieten geweigerd. De geschiedenis van de Assoean-dam b.v. is voldoende bekend. Toen
India aan de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling (B.I.R.D.) 15 )
een aanvraag richtte tot het financieren van zijn tweede vijfjarenplan, werd na
een deskundig onderzoek geantwoord, dat het Indiase plan veel te ambitieus
en te optimistisch was; India richtte zich tot de U.S.S.R. en verkreeg zonder
veel discussie een krediet op korte termijn voor een bedrag van 500 miljoen
11) Communiqué over het verblijf van een Syrische regeringsafvaardiging, 6 augustus 1957. Vrijwel steeds worden deze akkoorden voorbereid door persoonlijke
ontmoetingen tussen de Sovjetleiders en de regeerders van het partnerland.
12) Temps nouveaux, n. 12, 1954.
13) Vnechniaia Torgovlia, n. 11, 1957.
14) XXIe Partijcongres, 27 januari 1959.
15) ,,Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement".
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roebel tegen 2,5 % interest, alsmede een krediet op lange termijn van 500 miljoen roepies voor de constructie van een hoogovencomplex te Bhilaï. Toen
Soekarno van Indonesië een krediet vroeg voor de bouw van een stadion voor
100.000 personen te Djakarta, werd hem dit zonder commentaar door de
U.S.S.R. toegestaan, ofschoon de economische noodzakelijkheid van zulk een
onderneming nogal betwistbaar kan schijnen.
3. De Sovjet-Unie staat leningen op lange termijn toe tegen een geringe
interest. De termijn van de Sovjet-leningen begint slechts zes, acht of twaalf
jaar te lopen na de uitvoering van de Sovj et-verbintenissen die bij het akkoord
waren voorzien. Het procent van de bedongen interest is over het algemeen
zeer laag: 2 à 2,5 %, terwijl de B.I.R.D. en de Import-Export Bank van de
V.S. respectievelijk 4 à 5 en 5 à 6% vragen. Daar komt bij dat de aflossingen
kunnen verricht worden in de nationale munt van het betrokken ontwikkelingsland. In feite gebeurt de afbetaling in grondstoffen of afgewerkte produkten,
die dank zij de met Sovjet-kredieten gebouwde installaties werden geproduceerd.
Absoluut en relatief volume van de Sovjet-hulp
Hoe groot het absolute volume of de totale omvang is van de economische
hulp van het Sovjet-blok aan de ontwikkelingslanden, is moeilijk, zo niet
onmogelijk uit te maken. Er bestaat geen enkele bron waaruit men met een
minimum aan objectieve zekerheid de nodige cijfers kan putten. Verschillende
auteurs hebben nochtans getracht zich bij benadering daar een beeld van te
vormen. Voor de periode van 1954 tot december 1958 schat men de Sovjet-hulp
op 1,9 miljard dollar. Meer dan 2/3 hiervan zou door de U.S.S.R. zelf worden
verschaft, de rest door de satellietstaten. Ongeveer 800 miljoen dollar zou voor
militaire hulp zijn bestemd, 1600 miljoen dollar voor economische en technische
hulp 16) .
Vooral om propagandistische redenen vergelijkt men dit absolute bedrag
graag met deeconomische bijstand van de westerse mogendheden, maar dit is
eigenlijk niet. mogelijk. Niet alleen zijn onze gegevens over de Sovjet-hulp onvolledig, maar bovendien bestaat in het Westen geen enkel coördinerend orgaan,
waar cijfers kunnen verkregen worden over de door alle westerse mogendheden
gezamenlijk gepresteerde hulp. J. S. Berliner, M. Lubrano-Lavadera en H. Chambre hebben enkele benaderende gegevens geriskeerd. In 1957 het laatste jaar
waarvoor zij een vergelijking konden opstellen zou de totale economische en
technische hulp van het Westen een bedrag van 4,8 miljard dollar bereikt hebben, tegen de 160 à 200 miljoen dollar van het Sovjet-blok in hetzelfde jaar 17) .
Afgezien van het feit dat deze cijfers niet de minste actuele waarde bezitten,
rijst dan de vraag: moet men met Lubrano-Lavadera zeggen, dat in 1957 de Russische economische en technische hulp slechts miniem was in vergelijking met
de westerse ? 18 ) . In de eerste plaats staat hier tegenover, dat sinds 195 7 de Sovjets het ritme van hun hulpverlening in sneller tempo hebben opgedreven dan
het Westen. In 1959 bedroegen de toegekende leningen reeds meer dan 800
16) Cfr. D. Dillon, Realities of Sovjet foreign economic policies in The Bulletin
of State Department, 16 februari 1959, p. 241; en Allen W. Dulles, The Challenge
ibid., 27 april 1959, p. 587.
Het fiscaal jaarbegint voor de landen van het Sovjet-blok op 1 januari, voor
de Verenigde Staten op 1 juli.
14 ) Lubrano-Lavadera, L'Ours dans la Bergerie, Parijs, p. 132.
of Sovjet Power,
17)
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miljoen dollar. Maar alle cijfers en hun onderlinge vergelijking geven slechts in
geringe mate een beeld van de werkelijke waarde welke de verleende hulp heeft
voor de betrokken landen zelf. Deze hangt in een -belangrijke mate af van de opportuniteit van de gekozen middelen, van de psychologische weerslag ervan,
kortom van de waardering van de ontwikkelingslanden zelf.
Criteria van waardering
Boven hebben we reeds gezegd welke voordelen de Sovjets de ontwikkelingslanden voorhouden bij het sluiten van hun bilaterale akkoorden. In de eerste
plaats behandelen zij hun partners op voet van gelijkheid en voeren zij geen
aalmoezenpolitiek, die door de ontwikkelingslanden vaak als een vernedering
wordt gevoeld. Het verschil met het Westen is duidelijk af te lezen van onderstaande tabel, waarin cijfers worden gegeven over de hulpverlening in 1957
aan zestien nevralgische punten in Azië, Afrika en Zuid-Amerika: India, Egypte, Syrië, Joegoslavië, Afganistan, Indonesië, Ceylon, Cambodga, Birmanië,
Turkije, Argentinië, Paraguay, Nepal, Soedan, Libanon en Yemen:
Hulpverlening aan enkele ontwikkelingslanden in miljoen dollar (1957)
Westers blok
Kredieten . . . . . .
Giften . . . . . . . .

140.180
20

Westers blok
35
237

(Bron: J. S. Berliner, in Soviet Economie Aid, 1958, p. 72)
Terecht heeft Hoffmann, directeur van het Bijzonder Fonds van de V.N.,
opgemerkt: „Wij moeten elke term vermijden die impliceren zou dat de bijstand
aan een ontwikkelingsland een weldadigheidsonderneming zou zijn" 19) .
Ten tweede bestaan er verschillen in de waardering van de ontwikkelingslanden ten opzichte van het voorwerp waarvoor de kredieten respectievelijk door
het Sovjet-blok en door het Westen worden toegekend. Tarwe voor een bedrag
van een miljoen dollar is betrekkelijk vlug verbruikt en even vlug vergeten;
een staal- en hoogovencomplex van een miljoen dollar is iets blijvende 20) .
De bevolking van deze landen heeft meer direct behoefte aan tarwe dan aan
staal, maar de regeringsleiders die de honger van hun volk niet delen waarderen industriële complexen meer dan voedingsmiddelen of zelfs verbeterde landbouwmethodes. De Sovjets exploiteren dit: terwijl het Westen een meer
gediversifieerde bij stand verleent, concentreren zij hun hulp in hoofdzaak op
industriële objectieven. En de Sovjetpropaganda speelt dit uit tegen het Westen:
„De imperialistische mogendheden, heet het dan, trachten het totstandkomen
van een nationale industrie te verhinderen. Zij verzetten zich immers tegen de
nationale soevereiniteit, tegen de economische onafhankelijkheid van deze weinig ontwikkelde landen, terwijl ze beweren dat het voor deze landen beter is
hun ontginningsondernemingen en hun landbouw te ontwikkelen, teneinde zich
aldus beter te kunnen bevoorraden in grondstoffen en landbouwprodukten in
ruil voor de door hen afgeleverde produkten. De Sovjet-Unie is echter van
mening dat deze landen hun economische achterstand slechts kunnen inhalen,
wanneer het eenzijdig karakter (ontginningsnijverheid en landbouw) van hun
19) Le Monde, 13 mei 1961.
20) J. S. Berliner, Soviet Economic Aid, New York, Praeger, 1958, p. 85.
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economie gewijzigd wordt. Daarom moet de nationale industrialisering van deze
landen bevorderd worden" 21 ) . Met een licht te begrijpen welbehagen kan de
Sovjetpropaganda verkondigen: „De Argentijnse publieke opinie heeft het
vooral gewaardeerd dat de Sovjet-Unie erin toegestemd heeft de industriële
uitrusting te leveren die haar door de V.S. was geweigerd ...". En Chroestsjef
op het XXIe Partijcongres, op 27 januari 1957: „De communistische landen
helpen de ontwikkelingsgebieden hun eigen industrie op te bouwen, terwijl de
V.S. er slechts hun verbruiksgoederen trachten te verkopen, waarvoor op hun
eigen binnenlandse markt geen voldoende afzet meer kan gevonden worden".
Ongetwijfeld schuilt in deze aantijgingen een kern van waarheid: de westerse
landen zijn op economisch gebied niet vrij te pleiten van een soort neo-kolonialisme. Maar dit betekent toch ook weer niet dat het oprichten van industriecentra in de ontwikkelingslanden de enige ideale vorm van hulpverlening zou
zijn. Het probleem van een optimale en harmonische ontwikkeling zowel op
economisch, sociaal als ook op politiek gebied, is heel wat complexer en meer
gedifferentieerd voor elk ontwikkelingsland afzonderlijk 22 ) . Doch zulk een
optimale en harmonische ontwikkeling schijnt wel de geringste zorg te zijn van
het Sovjet-blok.
Een derde groot voordeel zien de ontwikkelingslanden in de eventuele
mogelijkheid de afzet van hun grondstoffen te stabiliseren of te regulariseren.
De uitvoer van de ontgonnen grondstoffen vormt voor de meeste ontwikkelingslanden de voornaamste bron van inkomsten. De prijs van deze grondstoffen is echter afhankelijk van de internationale markten te Londen, New York
enz. Volgens de International Financial Statistics daalde de prijs van 100 pond
Maleise rubber van 35,4 dollar in 1950 tot 22,8 dollar in 1954, die van het
Egyptisch katoen van 59,8 tot 38,7 dollar; die van de Cubaanse suiker van
4,98 tot 3,13 dollar. Voor deze en nog andere ontwikkelingslanden, die in de
meeste gevallen slechts één of twee basisprodukten op de wereldmarkt brengen,
was dit natuurlijk een ramp. In de bilaterale akkoorden met de Sovjet-Unie
wordt hun daarentegen voorgespiegeld dat „deze verdragen de betreffende landen in staat stellen hun grondstoffen en voedingswaren tegen vooraf bepaalde
prij zen te verkopen, en ze aldus veilig te stellen tegen eventuele prij sdalingen" 23 ) .
Verder hangt hiermee samen de wijze van afbetaling van de toegestane
kredieten. Ook hier is het contrast tussen de politiek van de westerse mogendheden en die van de U.S.S.R. opvallend. Niet alleen staat de Sovjet-Unie gemakkelijker leningen toe tegen een lage rente op een lange termijn, maar doorgaans laat ze ook toe dat de ontwikkelingslanden deze leningen aflossen in hun
eigen munt, hoe weinig convertibel die ook moge zijn. De psychologische weerslag van deze methode is niet gering. Naar aanleiding van een dergelijk akkoord
tussen India en de U.S.S.R. schreven de kranten in New Delhi: „De U.S.S.R. is
de eerste grote mogendheid die de Indiase roepie heeft erkend".
Ten slotte is er nog de humane factor, die in heel deze kwestie ongetwijfeld
een zeer grote rol speelt. „Het geld heeft geen geur", zegt men wel; de technici
die ter plaatse worden gezonden worden echter door de inlandse bevolking
21) Temps nouveaux, n. 52, 1954.
22) Cfr. o.m. F. Perroux, La coexistence pacifique,

487.

23)

Temps nouveaux, n.

32, 1954.

Parijs, 1958, deel III, pp. 474..
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scherp geobserveerd en meestal psychologisch zeer raak beoordeeld op
grond van hun persoonlijkheid, hun omgang met de inlanders, de medewerkers
die ze hebben meegebracht. Ook hier dringt de vergelijking zich op. Het portret
van The Ugly Am'erican is inderdaad geen fictie. „Waarheidshalve (moet ik
erkennen) , schrijft R. Scheyven, dat de westerse technici in Azië niet veel gunstiger aangeschreven staan dan de westerse kapitalen ... Ik heb de gelegenheid
gehad hun houding met die van de Russen te vergelijken. In China heb ik in
hotels gelogeerd met Russische specialisten wier familie tijdens de vakantie
overgekomen was. Ik heb nooitbescheidener lieden gezien. Na het vallen van
de avond verliet niet een van hen nog het hotel. Het Kremlin schijnt een les uit
de Amerikaanse ervaring getrokken te hebben. De Amerikaanse technicus neemt
het niet zo nauw: waar hij zich vestigt, stijgt de levensduurte, hij houdt van een
zekere luxe; aldus wordt spoedig jaloersheid gewekt; hij gaat 's avonds uit;
soms ontstaan er opstootjes, waarvan de geringe aanleiding ten zeerste door de
kwaadwilligheid van de inlanders wordt aangedikt ... De bescheidenheid van
de Russische technici is zo streng en zo tuchtvol, dat zij bewijst dat de U.S.S.R.
een sluitende en logische politiek voert. Op weg naar de verovering van de
onderontwikkelde gebieden wapent de Sovjet-Unie zich met verstand en geduld" 24 .
)

Besluit
Het uiteindelijk doel van de Sovjet-Unie is de instelling van een communistische maatschappij over de gehele wereld. De economische en technische bijstand
welke zij aan de ontwikkelingslanden verleent, is slechts een middel tot dit doel.
De geest waarin deze hulpverlening georganiseerd wordt, staat diametraal
tegenover datgene wat dhr Hoffmann, die wij boven reeds geciteerd hebben,
onlangs nog 25 ) als primordiale vereisten stelde voor de hulp aan de ontwikkelingslanden: 1. de economische bijstand moet een in zichzelf waardevol doel
zijn; 2. vooral aan de ontwikkeling van de infrastructuur moet aandacht geschonken worden; 3. dit alles moet gezien worden in het kader van een economische expansie op wereldplan. De hulp aan de ontwikkelingslanden is een
machtsmiddel en een wapen geworden, datt niet wordt ingezet ten bate van het
algemeen welzijn op wereldplan, maar dat alleen door spectaculaire industriële
verwezenlijkingen en andere welberekende functionele resultaten uiteindelijk
het streven naar de wereldmacht moet dienen.
De profetische leer van Marx, volgens welke de progressieve uitbuiting en
verarming van de arbeiders ten slotte tot een revolutie van de geëxploiteerde
klasse moet leiden en tot de vestiging van de dictatuur van het proletariaat, is
niet in vervulling gegaan, omdat de kapitalistische maatschappij van de 19e
eeuw zich tijdig tot de ,,welfare-state" van de 20e eeuw heeft omgevormd.
„Wat Marx echter niet kon voorzien, zegt Tibor Mende, is dat zijn analyse, die
faalde op nationaal plan, een eeuw later gefundeerd zou blijken op internationaal plan" 26 ) . Het is nu de opdracht van de kapitalistische staten om de internationale maatschappij tijdig om te vormen op grond van een verder uitgebouwde sociale rechtvaardigheid op wereldplan.
4)

R. Scheyven, De Opmars van het Kommunisme in Azië, Leuven, 1958, p. 75.
Op 11 mei 1961 te Parijs.
26 ) Tibor Mende, Entre la peur et Pespoir. Réflexions sur 1'histoire d'aujourd'hui,
Parijs, 1958, p. 77.
25)

M. GRAMMENS

Vlamingen in Belgische diplomatie
NDANKS de grote vooruitgang waarin de Vlamingen zich sinds de wettelijke emancipatie van het Nederlands in België mogen verheugen, zijn
er nog steeds een aantal gebieden van het openbare leven waartoe de gelijkheid
der twee landstalen niet is doorgedrongen. Wat de staatsadministratie betreft,
valt deze feitelijke ongelijkheid het meest op in het ministerie van Buitenlandse
Zaken. Zonder voor tegenspraak bevreesd te moeten zijn, kan men gerust stellen
dat dit ministerie een vrijwel exclusief Franstalige instelling is gebleven. Om
redenen, die wij verder uiteen zullen zetten, kan zelfs de benoeming van Vlaamse diplomaten het probleem niet onmiddellijk oplossen, al is een benoemingspolitiek, waarbij aan Vlamingen de voorkeur wordt gegeven, dan ook een noodzakelijke voorwaarde om de atmosfeer in het ministerie geleidelijk te verbeteren.
Naar de cijfers te oordelen, schijnt de toestand thans zo te zijn dat geen
enkele diplomaat die tot de zgn. gezanten der eerste categorie (ambassadeurs)
behoort, op de Nederlandse taalrol is ingeschreven 1 ) . Nochtans werd één van
deze diplomaten „buiten het kader" benoemd, en van hem is wel bekend dat hij
een Vlaming is. Verder behoort nog een andere Vlaming tot deze gezanten der
eerste categorie, die zijn carrière begonnen is v66r het invoeren van de „taalrol".
In werkelijkheid zijn er dus twee Vlamingen op de dertien diplomaten die de
hoogste graad hebben bereikt.
De berekening wordt moeilijker wanneer het gaat om de gezanten der tweede
categorie (gevolmachtigde ministers). Volgens de cijfers van het „Vlaams Verbond voor Overheidspersoneel" treft men in deze categorie 4 gezanten aan, die
ingeschreven staan op de Nederlandse en 74 op de Franse taalrol. Wanneer
men rekening houdt met het feit dat sommige Vlamingen, die v66r 1937 hun
carrière begonnen, ingeschreven zijn op de Franse taalrol, zouden de cijfers,
volgens genoemde bron zijn: 7 Vlamingen en 71 Franstaligen. In zijn j warverslag bij de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken (1 december
1960) schreef senator Moreau de Melen nochtans dat de Vlamingen in deze
groep 17 gezanten telden. Hij deelde daar een tiental diplomaten bij in, die op
grond van subsidiaire gegevens als Vlamingen konden beschouwd worden (b.v.
omdat zij een gedeelte van hun studies in het Nederlands hadden gedaan) en
die zich, ook na 1937, op de Franse taalrol zouden hebben laten inschrijven
omdat het tot voor kort nog niet „de bon ton" was zijn naam op de Nederlandse taalrol te laten voorkomen. Indien deze bewering ook al een grond van
waarheid mag 'bevatten, dan heeft de kennismaking met één van deze gezanten
ons toch wel even doen opkijken: hij kon wel vlot het Gents dialect spreken,
maar in Den Haag zou hij zich vermoedelijk veel moeilijker met zijn kennis
van het „Nederlands" uit de slag kunnen trekken dan met zijn Frans. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen tussen de twee bovengenoemde cijfers,
1 ) Sinds 1937 zijn alle candidaten voor een examen dat toegang verschaft tot een
staatsbetrekking, verplicht zich op de Franse of Nederlandse „taalrol" te laten
inschrijven, en het examen in de taal van hun keuze af te leggen. Aldus beschikt de
administratie over min of meer nauwkeurige gegevens over de numerike verhouding
van Vlamingen en Franstaligen in de verschillende ministeriële diensten.
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zodat men het aantal Vlaamse gevolmachtigde ministers mag schatten op 10 a
12, tegenover 63 à 65 Franstaligen. Zelfs indien het ene voorbeeld dat wij
gaven, werkelijk een uitzondering zou zijn, en senator Moreau de Melen verder
gelijk had, zou de toestand nog bedenkelijk genoeg zijn.
Volgens het verslag van senator Moreau de Melen zou de derde categorie
een gunstiger indruk maken: 37 Nederlands- tegenover 62 Franstaligen. In de
vierde categorie wordt de toestand dan weer heel wat bedenkelijker: 8 Vlamingen en 47 Franstaligen. Bij het beoordelen van deze cijfers moet men er steeds
rekening mee houden dat' de (Waalse) senator die deze opsomming heeft
gemaakt, zo veel ambtenaren bij de „Vlamingen" heeft ondergebracht als hij
maar enigszins kon. Van de 37 Nederlandstalige diplomaten van de derde
categorie behoren er ongetwijfeld een groot aantal (vermoedelijk een vijftiental) tot degenen, die wel op de Franse taalrol staan, maar die de verslaggever
van de Senaat op grond van zekere aanduidingen meende bij de Vlamingen te
mogen onderbrengen. Aangezien in de vierde categorie alleen jongere diplomaten thuishoren, die geen enkele reden hadden om zich op de Franstalige rol
te laten inschrijven als zij Nederlands spreken, mag men de cijfers voor deze
categorie, dunkt ons, zonder meer aanvaarden.
Indien men aan de vorige cijfers nog de diplomaten toevoegt, die tot een
lagere rang behoren dan die welke wij hebben 'besproken, en indien men alle
diplomaten, die v66r of onmiddellijk na de oorlog hun carrière begonnen zijn
op de Vlaamse taalrol plaatst als er ook maar enige reden is om te geloven dat
zij ooit een Vlaams dialect gesproken hebben, dan komt men ongeveer tot het
cijfer dat de vorige minister van Buitenlandse Zaken, Wigny, op 1 mei 1960
gaf: 107 Vlamingen op 336 diplomaten. Dit cijfer is dan wij kunnen er niet
genoeg aan herinneren in werkelijkheid sterk overdreven in het voordeel
van de Vlamingen, en heeft uiteraard uitsluitend betrekking op de diplomatieke
ambtenaren in de zgn. „buitendiensten". Wat de ambtenaren in de » binnendiensten" betreft, nl. die welke te Brussel de administratieve leiding van de
Belgische diplomatie hebben, zou de toestand iets 'beter zijn. Volgens het
-

senaatsverslag van Moreau de Melen waren er 210 Vlamingen tegenover 349

Franstaligen. In werkelijkheid heeft men de laatste jaren bijzondere pogingen
aangewend om zoveel mogelijk ambtenaren bij de Vlamingen onder te brengen
die oorspronkelijk op de Franse taalrol voorkwamen; hieruit mag worden afgeleid dat het cijfer niet de feitelijke toestand weergeeft. Immers, op 1 januari
1957 waren er slechts 109 ambtenaren ingeschreven op de Nederlandse taalrol
tegenover 3 51 op de Franse. Indien de cijfers uit het senaatsverslag zonder meer
aanvaard werden, zou men uit een en ander moeten besluiten dat op de Franstalige rol niemand meer werd aangeworven tenzij wanneer er een functie vrij kwam van iemand die op deze taalrol stond ingeschreven, terwijl men voor al
de nieuwe functies (precies 99, volgens de cijfers) Vlamingen zou hebben aangeworven. Dit is volkomen in strijd met wat er in werkelijkheid is gebeurd. De
verklaring voor de ogenschijnlijke verbetering van de taalverhoudingen op het
ministerie van Buitenlandse Zaken moet dan ook elders worden gezocht. Reeds
wezen wij op één factor: de overschakeling van ambtenaren van de Franse naar
de Nederlandse taalrol. Een andere factor is de uitbreiding van het ambtenarencorps door het toekennen van de ambtenaarstitel aan sommige categorieën die
voordien geen aanspraak konden maken op die titel en waarvan de meesten
Vlamingen waren. Aan de reële bestuursverantwoordelijkheid van deze mensen
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heeft de inschakeling in de ambtenarij niets toegevoegd; alleen de cijfers zijn er
wat op verbeterd.
Zoals we in het begin van dit artikel reeds hebben gezegd, is een verbetering
in de numerieke verhouding tussen Nederlands- en Franstaligen op het ministerie van Buitenlandse Zaken wel een voorwaarde ter verbetering van de onVlaamse atmosfeer van het ministerie, doch onze voornaamste zorg moet uitgaan naar die atmosfeer zelf. Ten slotte zou het immers alleen in een federaal
staatsverband opgaan te zeggen dat evenveel Vlamingen als Walen op een
ministerie moeten aangeworven worden. In een unitaire staatsstructuur houdt
het argument van de numerieke gelijkheid geen , steek. Ambtenaren worden niet
geacht de Vlaamse of de Waalse volksgemeenschap te vertegenwoordigen, maar
de Belgische staat (het Belgische volk, zo men wil) te dienen. Of zij Vlamingen of Walen zijn, is, aldus gezien, een geheel bijkomstige vraag een vraag
die niet eens zou behoeven gesteld te worden. Indien ze dan toch wordt gesteld,
en de Vlamingen verplicht zijn hun volle aandacht te geven aan het probleem,
dan is dat de schuld van de niet-Vlaamse ambtenaren en diplomaten zelf, die in
het verleden bewezen hebben en nog steeds voortgaan te bewijzen dat zij in het
geheel niet België dienen of, in het buitenland, het Belgische volk vertegenwoordigen, maar uitsluitend het niet-Vlaamse gedeelte van dat volk.
Om dit anders uit te drukken: indien alle niet-Vlaamse diplomaten een uitstekende kennis hadden van het Nederlands, dan zou er, in het kader van een
unitaire staat, niets op aan te merken vallen indien niet drie vierden maar, laten
we zeggen, zelfs negen tiende - van het diplomatencorps van niet-Vlaamse afkomst was. (Negen tiende van de ambtenaren van een ander ministerie zouden
dan eventueel Vlamingen kunnen zijn) . Dat is, jammer genoeg, niet het geval,
en daar zit de kern van het hele probleem, althans de reden waarom er een
probleem ontstaan is. Als Vlaams perscorrespondent te Londen (1956 - 1961)
hebben wij daar kennis gemaakt met drie opeenvolgende Belgische ambassadeurs bij het hof van St. James: geen van drie was in staat een gesprek te voeren
in het Nederlands, zelfs niet over het slechte weer. Dergelijke verhalen kan
iedereen doen, die met Belgische diplomatieke zendingen in het buitenland
contact neemt. En de ervaring leert ons dat dit niet alleen opgaat voor ambassadeurs, die eventueel nog de verontschuldiging kunnen inroepen dat zij hun
carrière begonnen zij n ' in een tijd toen men daarvoor nog helemaal geen Nederlands behoefde te kennen. Jongere diplomaten, die hun carrière in de laatste
jaren begonnen zijn, moeten wel een examen afleggen in het Nederlands, maar
geven daarna blijk deze taal helemaal niet te kunnen of te willen spreken. Wij
hebben een jong Franstalig diplomaat gekend, die ons genoeg genegen was om
zeker Nederlands te willen spreken, maar die daartoe werkelijk niet in staat was.
Hieruit hebben wij natuurlijk afgeleid dat het Nederlandse examen, dat Franstalige candidaten voor de carrière moeten passeren, niet ernstig kan worden
genoemd. De persoon, waarover wij het hebben, was een charmant en bekwaam
diplomaat, die in alle andere opzichten ongetwijfeld voldoening schonk, maar
die zozeer de geest van het ministerie ademde dat wij niet in staat waren hem
er van te overtuigen dat het zijn plicht was als Belgisch gezant alle Belgen te
kunnen vertegenwoordigen.
De toestand is zo, dat de weinige Vlaamse diplomaten tweetalige diplomaten
zijn, en de grote meerderheid (nl. al de anderen) enkel Franstalig België vertegenwoordigen. Voor deze stand van zaken is de leiding van het ministerie
-
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aansprakelijk, daar deze leiding er geen bezwaar in ziet dat het Belgische diplomatieke personeel slechts een minderheid van de Belgische bevolking vertegenwoordigt. Men zou dus kunnen stellen dat de wezenlijk anti-Belgische geest van
de leiding van het ministerie bij de Vlamingen een reactie moet uitlokken, die
niet alleen pro-Vlaams is maar zelfs pro-Belgisch. Daar men op een muur van
onwil en onbegrip stuit, is men wel verplicht zijn toevlucht te nemen tot een
lapmiddel, zoals de eis tot numerieke gelijkheid in het diplomatiek corps, dat
eigenlijk niets aan de geest kan veranderen, maar waarvan men verwacht dat
het op lange termijn een weerslag zal hebben op de geest van het ministerie.
Is die verwachting verantwoord ? Wij willen op deze vraag niet direct negatief antwoorden, maar op zijn zwakst gezegd, staan wij toch zeer sceptisch
tegenover de mirakelen die men in sommige Vlaamse kringen van een numerieke gelijkheid schijnt te verwachten. Wat wij bedoelen te zeggen, kunnen wij
misschien weer het best met een voorbeeld illustreren. Door een samenloop
van omstandigheden (verwisseling van hoger personeel, ziekte, verlof, e.d.)
waren de Franstalige leden van de Belgische ambassade te Londen onlangs bijna
allemaal afwezig. Dit had één gevolg: de aanwezige diplomaten konden onder
elkaar ongestoord hun moedertaal spreken, iets wat zij in normale omstandigheden zelden kunnen, daar de conversatie onmiddellijk in het Frans overslaat
zodra een Franstalig diplomaat aan het gesprek deelneemt. Maar wat bracht
deze Vlaamse „machtspositie" hun verder op, in de veronderstelling dat zij die
positie hadden willen uitbuiten ? Helemaal niets. Alle rapporten, alle memoranda (ook die welke voor binnenshuis 'bestemd zijn), de correspondentie enz.,
worden toch in het Frans opgesteld. In theorie heeft een Vlaming evenveel
recht geen Frans te kennen als de Franstaligen weigeren Nederlands te kennen.
Maar dat is slechts theorie. Een Vlaamstalig gezant zal Frans spreken met zijn
Franstalige tweede secretaris, maar een Vlaams tweede secretaris zal Frans spreken met zijn Franstalige ambassadeur. Geen enkele Belgische ambassade in het
-buitenland is eentalig Nederlands, één ambassade is tweetalig (Den Haag), en
al de andere zijn eentalig Frans, ook indien het toeval wil dat de meerderheid
van het ambassadepersoneel Nederlandstalig is. Het probleem stelt zich niet
alleen voor een tweede secretaris, die weet dat zijn ambassadeur een Nederlandstalig memorandum niet kan lezen, maar zelfs voor een hoger Vlaams diplomatiek ambtenaar. In het beste geval is er op de ambassade misschien een stenodactylo die Nederlands kent, maar het bediendenpersoneel van de ambassade
zal doorgaans geen Nederlands kennen. Moet de Vlaamse diplomaat dan zijn
lijvig rapport zelf tikken ? En verondersteld nog dat hij het doet, of dat hij op
de ambassade over een Nederlandskundig dactylograaf beschikt, wie zal zijn
rapport lezen ? Zulk een rapport heeft immers helemaal geen kans ooit op het
bureau van de minister terecht te komen, daar de Belgische ministers van Buitenlandse Zaken steeds Nederlandsonkundig zijn geweest 2 ) . Ook de directeuren
van het ministerie zullen het rapport terzijde leggen, daar de meesten het niet
zouden kunnen lezen. Slechts twee Belgische ambassades in het buitenland
sturen soms Nederlandse rapporten naar Brussel, nl. die van Den Haag en
Bonn. Slechts twee commerciële diensten in het -buitenland sturen Nederlandse
rapporten naar het ministerie van Buitenlandse Handel te Brussel, nl. die van
2 ) In de regering Lefèvre-Spaak, die thans aan het bewind is, heeft de Vlaamse
socialist Fayat het gebracht tot adjunct-minister van Buitenlandse Zaken. De eigenlijke minister, P. H. Spaak, kent geen Nederlands.
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Den Haag en Washington. Van deze rapporten maken de diensten van het
ministerie een Franstalig résumé ter intentie van de hogere ambtenaren (eventueel de minister), v66r zij rondgestuurd worden. Is het rapport interessant
genoeg om ook naar andere gezantschappen in het buitenland te worden gestuurd, dan vertrouwt men aan de koerier slechts het Franse résumé toe.
Ofschoon de on-Vlaamse geest van het ministerie niet de schuld is van de
Vlamingen, en deze geest alleen kan verbeterd worden door een groter nationaal
verantwoordelijkheidsbesef van de Franstalige diplomaten en van de Franstalige Belgen in het algemeen, moet men toch toegeven dat de Vlamingen
steeds een jammerlijke geringschatting en verwaarlozing hebben getoond wanneer het ging om de buitenlandse politiek van hun land en het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken in het bijzonder. Het volstaat immers niet, aan
te dringen op een numerieke gelijkheid tussen Nederlands- en Franstaligen in
het diplomatencorps (en wij wezen reeds op de relatieve waarde van deze
oplossing) . Het komt er ook, en wel in de eerste plaats, opaan, mensen te
vinden die voor de diplomatencarrière geschikt zijn, en die een dergelijke
carrière verlangen. Zo was het de laatste j aren gebruikelijk evenveel Vlamingen
als Franstaligen aan te werven voor de zgn. „buitendiensten" van het ministerie,
ofschoon er zich steeds ten minste drie maal meer candidaten aanboden voor de
Franse taalrol dan voor de Vlaamse. Daar het aantal beschikbare plaatsen van
te voren werd vastgesteld, en daar, naar verluidt, de kwaliteit van de Vlaamse
candidaten in het algemeen lager staat dan die van de Franstaligen, was het
resultaat van deze numerieke gelijkheid bij de aanwerving, dat Vlamingen, die
nauwelijks voldoening schonken, aangeworven werden, terwijl Franstaligen al
het equivalent van een „grote onderscheiding" moesten behalen indien zij tot
de gelukkigen wilden behoren. Wij willen niets veralgemenen, en er zijn ongetwij f eld uitstekende Vlaamse diplomaten, maar wie met Belgische ambassades
in verbinding staat, ondervindt noodgedwongen de gevolgen van dit kwaliteitsverschil: de standing van de Vlaamse diplomaten ligt, zeer algemeen gesproken, onbetwistbaar lager dan die van hun Franstalige collega's. Dat dit de
atmosfeer op het ministerie niet ten gunste kan beïnvloeden, spreekt vanzelf.
Ten einde de numerieke gelijkheid, waarop van Vlaamse zijde in het parlement werd aangedrongen, te bespoedigen, liet het ministerie in 1959 voor het
eerst (en op het ogenblik dat wij dit schrijven, blijkbaar ook voor het laatst)
een examen uitschrijven, waarvoor meer Vlamingen dan Franstaligen in aanmerking zouden komen: men stelde 6 plaatsen open voor Franstaligen en 16
voor Nederlandstaligen. Na de eerste examenproef waren er 24 candidaten
voor de Nederlandse taalrol geslaagd (tegen meer dan het dubbel aantal geslaagden onder de candidaten voor de Franse taalrol, waarvoor ook meer candidaten waren) . Toen trokken er zich niet minder dan tien van de 24 geslaagde
Nederlandstalige candidaten uit de wedstrijd terug ! Ofschoon geslaagd, interesseerde de carrière hen plotseling niet meer 3 ) . Van de veertien die nog over3 ) Wij hebben talrijke Vlamingen gekend, die zich op de diplomatieke carrière
voorbereidden, en hebben uit deze contacten de indruk gekregen dat de voornaamste
reden waarom het niveau der Vlamingen lager ligt dan dat der Franstaligen (afge
zien dan van het ongunstige klimaat dat wij verder in dit artikel nog zullen bespre~
ken) is dat de Vlamingen, op enige uitzonderingen na, niet werkelijk diplomaten
willen worden. Zij „doen mee" aan het examen omdat zij hun kans wel eens willen
wagen, maar tezelfdertijd postuleren zij nog voor drie of vier andere betrekkingen.
Dit kan verklaren waarom er zoveel candidaten zijn, die zich vóór het examen, of
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bleven, slaagden er tenslotte tien in het schiftingsexamen. Dit voorbeeld toont
duidelijk aan dat het geen zin heeft, slechts te ijveren voor numerieke gelijkheid, zelfs indien zulk een numerieke gelijkheid een grondige verandering zou
kunnen brengen in de toestanden, die de Vlamingen op het ministerie van
Buitenlandse Zaken aanklagen. Er moeten ook nog voldoende Vlamingen gevonden worden om de numerieke gelijkheid te helpen verwezenlijken, en blijkbaar is dat niet het geval.
Dit zouden wij dan willen toeschrijven aan het bijna totale gebrek aan
belangstelling voor internationale zaken in het algemeen en voor de Belgische
diplomatie in het bijzonder, welke men in Vlaanderen waarneemt. Men wordt
geen diplomaat omdat men het taalevenwicht op het ministerie wil helpen
verwezenlijken, maar omdat men iets van internationale zaken meent te kennen
en er belangstelling voor heeft. Uit de parlementsverslagen, uit de pers, enz.,
blijkt duidelijk dat er in Vlaanderen in het beste geval alleen belangstelling
bestaat voor het taalevenwicht, en niet in het minst voor de diplomatie als
zodanig. Wanneer men er de parlementaire debatten over de begroting van
Buitenlandse Zaken op naleest, merkt men dat de redenaars, die in het Nederlands tussenbeide komen, haast uitsluitend handelen over de taaltoestanden in
het ministerie, terwijl de Franstalige sprekers zich voor de internationale politieke verhoudingen interesseren. Wanneer de taalkwestie geen rol speelt, is het
alsof het Belgische parlement geen Vlamingen telt. In november 1956 b.v.
wijdde de Senaat aan de Suez- en Hongaarse kwesties een debat dat drie dagen
lang geduurd heeft. Het hele debat werd in het Frans gevoerd, met de lofwaardige uitzondering van senator Leynen, die zijn rede in het Nederlands hield.
Dit moet men bedenken, wanneer men in Vlaamse kringen aandringt op de
benoeming van Vlaamse ambassadeurs „buiten kader", d.i. de benoeming tot
ambassadeur van personen die geen diplomatieke carrière achter de rug hebben,
maar niettemin bekwaam genoeg worden geacht om het land in het buitenland
te vertegenwoordigen. Een aanzienlijk aantal vooraanstaande Vlamingen staan
ongetwijfeld op een hoger cultureel niveau dan de meeste Belgische ambassadeurs in het buitenland. Doch het culturele niveau alleen geeft niet de doorslag.
Ook hebben de meeste Europese landen niet de gewoonte van de Amerikanen
om b.v. niet-herkozen politieke figuren tot ambassadeur te benoemen. Indien
men geen wij ziging wil brengen in deze Europese gewoonte 4 ) , en indien men
aanneemt dat eventueel te benoemen diplomaten „buiten kader" op zijn minst
een zekere internationaal-politieke standing of ervaring moeten bezitten om in
aanmerking te komen, zal men spoedig inzien dat weinig of geen Vlamingen
aan de gestelde vereisten beantwoorden. De twee of drie namen die men, met
enige goede wil, naar voren zou kunnen brengen, zijn die van politieke .figuren,
zelfs nadat zij in een eerste proef geslaagd zijn, terugtrekken. De meeste Franstalige
candidaten daarentegen willen diplomaten worden -en niets anders; zij hebben er jaren
van gedroomd en al hunaandacht laten gaan naar de verwezenlijking van hun droom.
Mogelijk moet nog met twee andere factoren rekening worden gehouden: talrijke
Franstalige candidaten zijn kinderen van diplomaten, en hebben daardoor reeds een
psychologische voorsprong (nog afgezien van enig nepotisme); vervolgens behoren
de Franstalige candidaten — dat is heel opvallend ~ meestal tot een meer gegoede
klasse dan de Vlaamse, zodat deze laatsten er meer op uit zijn zo spoedig mogelijk
„een betrekking" te vinden.
4 ) Zulk een wijziging zou, ondanks de oppositie van de administratie, ernstig
overwogen dienen te worden. Het probleem valt • echter buiten het bestek van dit
artikel.
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waarvan mag worden aangenomen dat zij hun huidige positie niet zullen willen
opgeven voor een ambassadeurschap. Overigens kunnen zij waarschijnlijk in
het Belgische politieke leven nuttiger werk verrichten dan in de rol van een
diplomatiek ambtenaar 5
Zonder een toenemende belangstelling voor internationale zaken in Vlaanderen zelf heeft het niet veel zin de numerieke gelijkheid van Nederlands- en
Franstaligen op het ministerie van Buitenlandse Zaken na te streven. Zonder
zulk een belangstelling zal men er nooit toe in staat zijn de geest, welke op het
ministerie heerst, te veranderen. Een Franstalig diplomaat vroeg ons eens:
„Welk Vlaams dagblad acht U voor mij, als diplomaat, onmisbaar ?" Een pertinente vraag, indien er ooit een was. Men zou erop kunnen antwoorden dat een
Belgisch diplomaat zich op de hoogte moet houden van de opiniestromingen in
het land dat hij vertegenwoordigt, en dat de Vlaamse opinie niet te veronachtzamen valt. Maar afgezien daarvan, afgezien van de Belgische binnenlandse
politieke stromingen, die een diplomaat uit de krant kan leren kennen, moeten
wij inderdaad toegeven dat een Belgisch diplomaat het gerust zonder de Vlaamse pers kan stellen. De Vlaamse pers heeft geen diplomatieke correspondenten,
geen eigen politieke correspondenten in het buitenland, omdat de Vlaamse dagbladdirecteuren van oordeel zijn dat de lezers zich niet voor internationale
zaken interesseren, en omdat zij niet bereid zijn om hun persorganen in deze
kwestie een opvoedende taak toe te kennen. (Vlaamse ambassadeurs eisen is
gemakkelijker en kost minder geld. In dit verband zij er aan herinnerd dat de
financiële kwestie geen rol speelt: Nederlandse kranten, die een oplage van
200.000 bereiken, hebben tien eigen correspondenten in het buitenland) . Vlaanderen heeft ook geen instelling, die zich toelegt op de studie van internationale
zaken, en de universitaire faculteiten, die een afdeling voor „diplomatieke
wetenschappen" hebben, zijn volkomen beneden peil en vormen trouwens uitsluitend „technici" voor de consulaten e.d. Het aantal oorspronkelijke Vlaamse
boeken in verband met internationale politiek, die min of meer op niveau
staan, kan men, als men de hele na-oorlogse boekenproduktie overschouwt, op
één hand tellen.
De on-Vlaamse geest van het ministerie van Buitenlandse Zaken is ergerlijk,
maar het voor internationale politiek zo ongunstige klimaat in Vlaanderen zelf
is, dunkt ons, nog veel betreurenswaardiger. Uiteindelijk zal het eerste nooit op
afdoende wijze kunnen verholpen worden zolang in het laatste geen verandering komt. En dit laatste hangt helemaal van de Vlamingen zelf af, in de
eerste plaats dan van de Vlamingen die enige verantwoordelijkheid dragen voor
het klimaat van hun land.
) .

s) Wat hier gezegd werd, slaat uiteraard alleen op de hoogste diplomatieke functies. Het zou, nog afgezien van het Vlaamse probleem, hoogst wenselijk zijn dat men
voor de attaché-functies de gewoonte aannam personen „buiten kader" te benoemen.
Wie als journalist b.v. in aanraking komt met persattaché's, die een normale diplomatieke carrière volgen maar nooit op een krant hebben gewerkt, staat vaak versteld
over het totale gebrek aan vakkennis waarvan deze mensen — uitstekende diplomaten
misschien — in hun functie van attaché getuigen. Men benoemt wel militairen als
militair attaché, maar men moet nog de eerste persattaché, handelsattaché, landbouwattaché e.d. aantreffen, die een andere ervaring bezit dan die welke een gewone
diplomatieke loopbaan kan geven. Voor deze functies zouden een aanzienlijk aantal
Vlamingen ongetwijfeld in aanmerking komen. (Te vermelden valt dat het Britse
Foreign Office, toch bekend om zijn zgn. traditionalisme, onlangs begonnen is met
de aanwerving van „specialisten" voor de attaché-diensten) .

WETENSCHAPPELIJKE KRONIEK

Teleologie
tegen wil en dank
DR. M. BRUNA

ET probleem der teleologie, finaliteit of doelmatigheid in de geschapen
orde van wezens heeft steeds behoord tot de belangrijkste uit de wij sbegeerte. Geen der grote filosofische systemen is hieraan voorbijgegaan, talrijk
zijn ook de verbindingslijnen tussen teleologisch en theologisch denken. En
zoals bij alle waarlijk fundamentele problemen is dit geen puur studeerkamervraagstuk, maar een waarover ieder mens te zijner tijd nadenkt. Zelfs de man
die in een treincoupé verkondigt dat „er wel geen God zal zijn, omdat er zoveel
rotzooi bestaat" is hiermee op intense wijze bezig.
We spreken hier evenwel niet over de zinvolheid van ons eigen bestaan,
maar over doelmatige ordening in de natuur. Er was een tijd, waarin men sterk
door het bestaan hiervan werd geïmponeerd. Hier was ook duidelijke invloed
bij van bijbels georiënteerd denken, want hierin
men denke bijvoorbeeld
aan de Psalmen
wordt de schone en doeltreffende ordening in de zichtbare
wereld sterk benadrukt. Men denke slechts aan de „natuurpsalm" 104 (103) ,
zelf weer verwant aan een Egyptische zonne-hymne. Deze denk-sfeer was echter,
in tijden van een verburgerlijkt christendom, geworden tot een zoetelijk „cliché",
zoals vooral dominees-poëzie uit de vorige eeuw leerde. Daartegenover stond
dan weer de spot van de Tachtigers, culminerende in de persiflerende dichtregel: „O vinger Gods, wat zijt Gij groot ...". Een verbeten strijd tegen elke
vorm van teleologisch denken is gevoerd en wordt nog geleverd door een vrij
groot aantal geleerden uit natuurwetenschappelijke kring. Belangrijk zijn daaronder thans vooral de zgn. neodarwinisten, zoals Julian Huxley, G. Simpson,
Th. Dobzhansky, E. Mayr en G. Heberer. Deze denken altans in theorie
consequent mechanistisch, d.w.z. dat zij alle doelmatige ordening in de natuur
verwerpen, en menen dat alles wat gebeurt tenslotte het
mechanisch te
begrijpen
resultaat is van een blind factoren-spel, dat tenslotte geheel en al
door toeval wordt geregeerd.
Dit denken maakt daarbij dankbaar gebruik van de evolutieleer, speciaal in
de vorm welke Darwin er aan gaf, die aan de „natuurlijke selectie" zulk een
beslissende rol toekende bij het ontstaan van nieuwe soorten, en tenslotte van
geheel de natuur zoals we die nu kennen. Deze natuurlijke selectie is het middel
waarvan de natuur zich bedient om, volgens een woord van R. Fisher, „een
buitengewoon hoge graad van onwaarschijnlijkheid voort te brengen" waarbij dan „onwaarschijnlijkheid" wordt begrepen in de zin der kansrekening.
Zoals dus bij het vaak gooien met dobbelstenen ook een aantal malen dubbelblank verschijnt: een regelmaat die toch „heel en al" op toeval berust, zo is
ook via de natuurlijke selectie uit ordeloos dansende moleculen op de duur het
Leven voortgekomen, tot en met de Mens en al zijn produkten. De Odyssee, de
Bijbel, Bach, Mozart en Rembrandt zijn dus in wezen maar een blind, mechanisch toevalsprodukt ... .
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We zullen deze denkwijze toelichten aan een pregnant voorbeeld, dat zowel
door Julian Huxley (o.a. in Evolution in Actlon, New York, 1953) als door
Simpson en Dobzhansky graag wordt aangehaald. Het gaat over de beroemde
„stamlijn der Paarden" (die men goed beschreven vindt op pag. 330 - 333 van
elikheid, Aula-boek, 1960, en ook in Evolutie,
Dobzhansky's Evolutie en Erfelijkheid,
Aula-boek, 1960, pag. 106 - 108) . Men heeft door een uitgebreide reeks fossielen kunnen nagaan hoe een 50 miljoen jaar geleden Eohippus leefde, een
plantenetend zoogdier ter grootte van een hond, en hoe deze vorm het uitgangspunt werd van een langdurige evolutie, waaruit de huidige Paardsoorten voortkwamen. Het is een typische stamboom-ontwikkeling, met „uitwaaiering" in
vele vormen die intussen reeds lang zijn uitgestorven. Maar de „top" van de
boom heeft het leven erbij bewaard, zij het dan ook dat hij soorten bevat die
thans tot de sterkbedreigde horen.
Deze ontwikkeling omvatte een geregelde toename in grootte (hoewel dit,
gezien de lange „groeitijd'', in zéér langzaam tempo gebeurde) . Verder een
reductie van het aantal tenen en tevens vorming van stevige hoeven, tot aan de
„draverspoot" der renpaarden toe. Het gebit werd steeds meer tot een » molensteen-apparaat", geschikt om ook harde plantendelen te kauwen. Het is een
beroemd voorbeeld, vaak gebruikt als „paradepaard" zowel voor het demonstreren van evolutie bij een bekend en tot prachtige vorm ontwikkeld dier, alsook
om te wijzen op het bestaan van duidelijke tendensen in de evolutie, die a.h.w.
naar een bepaald „eindpunt" streven. Dat is dan het verschijnsel der ,, orthogenese". Deze orthogenese nu is, zoals te verwachten was, door tal van geleerden ook aangehaald als bewijs voor een gerichtheid in de ontwikkeling, waardoor dus wordt weerlegd de opvatting, dat zuiver toeval hier tenslotte
oppermachtig zou zijn. Maar deze verklaring, die dus een „doelmatigheidsf actor" invoert, wordt door de neodarwinisten met grote kracht en aanwending
van vernuft (hogere wiskunde incluis) bestreden. Het edele paard, dat wij
bewonderen, vertegenwoordigt inderdaad „een buitengewoon hoge graad van
onwaarschijnlijkheid" (zie boven) , maar toch is het een „produkt van zuiver
toeval X zeer lange tijd". Tenslotte wordt dan deze stelling niet verdedigd op
grond van „zuivere wetenschap", maar op grond van het parti-pris, dat elke
vorm van teleologisch denken „taboe" is.
Typerend is hoe de neodarwinisten (na verkeerdelijk te hebben gepostuleerd
dat orthogenetisch denken steeds in volkomen rechte lijn zou moeten plaatsvinden) het bestaan van een gerichte evolutie in dit geval trachten te bestrijden
door te wijzen op de vele vertakkingen in de stamboom der Paarden, en op de
veranderingen in levenswijze die tijdens de ontplooiing hiervan optraden. En
steeds weer wordt door hen overigens terecht gewezen op het bestaan van
natuurlijke selectie bij al deze processen. Alsof dit alles het bestaan van andere
oorzaken, of van een inherente evolutie-tendens uitsloot!
Tenslotte is het grondbezwaar van het mechanistische denken dat „voor
teleologie in de natuurwetenschap geen plaats is". Welke bioloog zal dit niet
beamen ? Maar het gaat erom, of men na toepassing van natuurwetenschappelijke methoden „ook reeds alles heeft gezegd", of dus de bioloog niet goed doet
de „alwetendheid", welke hij zichzelf aanmat, eens in twijfel te stellen. Het
woord „aanmat" immers hoeft maar weinig te worden verlengd om te worden
tot „aanmatiging". Des te meer geldt dit wanneer zoals neodarwinisten ook
moesten doen, wilden zij hun eigen stellingen niet ondergraven
een derge-
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lijke wijze van verklaring wordt toegepast op het ontstaan van de Mens.
Nogmaals: zij mdeten zo doen, omdat anders „oude theologische ideeën weer
opduiken" (aldus J. Huxley), of omdat
zoals Heberer zegt aan het slot van
Hundert Jahre Evolutions f orschung (1960)
anders het gehele evolutiebeginsel op de duur in gevaar komt. Want wanneer men
en hier gaat het
over een doorgaande evolutie tot-en-met-de-Mens
eenmaal één ,,metafysi
sche" factor heeft aangenomen, dan steken er ook honderdduizend het hoofd
omhoog. En dát betekent „minachten der wetenschappelijke methode" ... (pag.
-

417).

We raken hier aan een veelgeopperd bezwaar tegen alles, wat een bioloog
(of fysicus) niet meer van zijn eigen denksfeer uit kan begrijpen en verklaren.
Maar tevens wordt weer duidelijk een parti-pris, een vóór-oordeel zichtbaar,
dat e^ nvoudig als een soort axioma of dogma kritiekloos wordt aanvaard. Waarom zou de werkelijkheid alleen maar omvatten, wat met natuurwetenschappelij ke methoden kan worden onderzocht en verklaard ? Hier komt duidelijk aan
het licht de wezenlijkebeperktheid en armoede van dit soort van denken, dat
de eigen zienswijze tracht te verheffen tot absolute, onfeilbare norm voor alles
wat maar bestaat, en voor alle wetten, die de kosmische evolutie beheersen.
Tot nu toe hebben we zo scherp mogelijk het standpunt der neodarwinisten
aangegeven en de bezwaren ertegen omlijnd. Men staat echter ook voor het
feit, dat gelukkig ! de Mens bepaalde grondstrevingen in zijn denken niet
kwijtraakt, ook al overtuigt hij zichzelf geregeld van het absurde hiervan. Dat
hij zichzelf (en anderen) aldus voortdurend tot „beter" inzicht tracht op te
voeden, is overigens een merkwaardig psychologisch feit .... Hier heeft het
o.i. zin te herinneren aan het woord van Max Scheler: „Wer verfolgt, der
folgt". Het is trouwens merkwaardig hoe ook biologisch georiënteerde denkers,
die slechts van natuurwetenschappelijke beginselen en methoden gebruik- trachten te maken, en alle „metafysica" hartgrondig verfoeien, feitelijk op de duur
toch. impliciet een soort natuurfilosofie ontwikkelen al heet dat nu ,,theoretische biologie", „totaliteitsleer" of iets dergelijks. Een goed voorbeeld levert
de scherpzinnige Ludwig von Bertalanf f y, die van positivistische beginselen (in
de zin van de „Wiener Kreis") wil uitgaan, maar reeds prachtige „prolegomena
op een komende natuurfilosofie" heeft ontwikkeld ook al heet dit heel
anders.
Tenslotte kan dit ook niet anders. Methodische onderscheiding van gezichtspunten is onontbeerlijk, gezien de structuur van de realiteit én van de haar
kennende mensengeest. Maar de mens kan niet ten-einde-toe zichzelf aldus
„verdelen'. Daarom zal goed beoefende wetenschap noodzakelijk tot voedingsbodem worden voor een dieper denken van wijsgerige allure. Zulke filosofieën,
(of pseudo-filosofieën) steken daarom ook steeds weer het hoofd op. Als
getuige voor de waarheid dezer stelling kan men zelfs een pur-sang neodarwinist en anti-teleoloog bij uitstek als Julian Huxley aanvoeren. Voor hem heeft
de natuur „vanzelf'' en door een blind kansspel van oorzaken alles voortgebracht, wat we nu aanschouwen. Maar aan de top van deze kosmos staat de
Mens, die wèl in staat is doelmatig te denken en te handelen. Zelfs . is hij in
staat in het gehele evolutieproces een gerichtheid en een „zin" te ontdekken,
namelijk: het voortbrengen van hemzelf, het toppunt der evolutie.
We zijn dus
zo zegt Huxley
gekomen „tot een hoogst merkwaardig
punt in de evolutie van onze planeet: het kritische punt waarop het evolutie-
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proces voor heteerst zichzelf bewust is geworden, de wetten bestudeert van
zijn eigen ontplooiing, en begint te beseffen wat de mogelijkheden van leiding
of controle hiervan zijn. Met andere woorden: evolutie staat op het punt te
worden verinnerlijkt, zichzelf bewust en zichzelf richtend te worden" . Dit is
goed gedacht en geformuleerd, maar het is geen neodarwinisme meer. Het is
duidelijk finalistisch gekleurd denken, een stuk moderne natuurfilosofie. Men
kan met dit denken zelfs een groot eind meegaan, maar toch niet wanneer deze
voorman van het atheïstisch Humanisme plechtig verklaart dat zijn denken
„sub specie evolutionis" de historische zending heeft het denken „sub specie
aeternitatis'' overbodig te maken en te doen verdwijnen. We bespeuren hier de
onbewuste drijfveer, die tot zulke inconsequenties voert. Als de vraag naar God
op de bodem van alle problemen ligt, is het ook waar dat afkeer van God en
de wetten, die Hij ons gaf, op de bodem ligt van deze teleologie-tegen-wil-endank; maar dan niet wat betreft het positieve en waardevolle in deze leer, maar
juist met betrekking tot het negatieve en destructieve.
Ook mag men zeggen dat Huxley hier boven de consequenties van zijn eigen
leer uitstijgt. Dit doet eveneens de geneticus Dobzhansky, die bij de bespreking
van het ontstaan van het geheel der erfelijkeeigenschappen, het „genotype",
zover als het mogelijk is zijn mechanistische beginselen trouw blijft, en meent
dit ook ten-einde-toe te kunnen doen. Feitelijk echter geeft hij deze op een
bepaald moment prijs omdat de feiten hem eenvoudig daartoe dwingen. Zo
zegt hij over de kernstaafjes der lichaamscellen, dat een chromosoom meer is
dan een simpele verzameling van genen, omdat die genen daarin op harmonische wijze samenwerken (op. cit., 82) . Het gaat hier om „een evenwichtstoestand in een bijzonder dynamisch systeem" (p. 85). Verderop verklaart hij over
de ontwikkeling van het oog, dat deze een onderdeel is van de ontwikkeling
van het gehele lichaam, en dat deze niet wordt bepaald door één enkel gen
maar door het gehele samenstel van genen, door het genotype (p. 273) .
Feitelijk is het denken op grond van „blind toeval" hier duidelijk verlaten.
Een merkwaardige uitlating geeft deze geleerde ook in verband met de
verhouding tussen een levend wezen en het milieu, waarin het zich bevindt.
„Het milieu is, als het ware, een uitdaging aan het organisme om door aanpassing van zijn genenmateriaal te tonen waartoe het in staat is'. Elders zegt
hij dat de rol van de „Umwelt'' in het evolutieproces het best kan worden
getypeerd met Toynbee's bekende formule: „challenge and response'. Hier
is een puur toevals-denken zeker door beter vervangen. En feitelijk is dit niet
ver verwijderd van het denken bij paleontologen, die in de geschiedenis van het
Leven, in de evolutie-historie een duidelijke analogie ontdekken met de cultuurhistorie, en constateren dat in beide gevallen vele oorzaken dooreenspelen op
een wijze, die toch zeker wezenlijk boven een puur mechanisch factoren-spel
verheven is. En het heeft zijn goede zijde, dat sommigen de mechanistische
toevals-theorie zo hardnekkig mogelijk trachten te handhaven. Nu wordt op de
lange duur het onhoudbare ervan ook des te duidelijker aan het licht gesteld.
Een goede bespreking van deze problemen vonden we in het januari-nummer
van Stimmen der Zeit, van de hand van Adolf Haas S.J. (pag. 252 - 264). Deze
wijst er op hoe neodarwinisten nog steeds het organisme trachten te maken tot
een „hoch-komplexes Aggregat'', en de evidente harmonie erin trachten te
„atomiseren". Feitelijk echter is het zo _ zoals wij zelf boven betoogden dat
een beter denken zo nu en dan toch nolens-volens door dergelijke beschouwin-
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gen heen komt sijpelen. Haas geeft tot slot nog een vergelijking die helpt
begrijpen hoe natuurwetenschappelijk en filosofisch denken elkaar niet uitsluiten, maar moeten steunen en aanvullen. Men kan de verhouding van plan en
toeval in de evolutie aldus verduidelijken. Iemand staat in het donker voor een
groot mozaiek. Nu gaat plotseling het licht aan: hij ziet vele schitterende
steentjes en kan deze gaan onderzoeken en beschrijven, maar de zin van het
geheel blijft hem ontgaan. Als hij echter op grotere afstand staat krijgt hij
een totaal-blik en ziet de schoonheid van het geheel, en van het „plan" waarnaar dit is gemaakt. De details vallen nu echter weg. Zo zijn ook bij evolutieonderzoek twee methoden nodig, die elkaar aanvullen.
Zelf wil ik nog deze vergelijking in verband met ons onderwerp geven.
Er wordt in de oerwouden van Afrika een voorwereldlijk monster gesignaleerd,
en een onderzoeker trekt er heen. Hij kan het geweldige dier van grotere
afstand fotograferen, en heeft dus een totaalbeeld. Nu komt hij dichterbij en
slaagt erin bij het traag reagerende reptiel een stukje van de staart af te snijden;
dit vlucht dan weg, en wordt nooit meer teruggevonden. Dit Brontosaurusstaartstuk wordt door de wetenschap als een soort heilige schat onderzocht en
beschreven in een boekwerk, dat een biologische best-seller wordt. Maar de inwendige organisatie en fysiologie van het levendedier is voortaan voor de
wetenschap „verloren", en kan uit de detailstudies van het stukje staart hoe
waardevol deze ook zijn niet worden opgemaakt.
Zo is er ook detailstudie nodig over evolutie-processen, en hierin zal „toeval"
vaak aan bod komen. Maar er zijn talloos vele diepere problemen die aldus niet
worden opgelost: „das zwingst du nicht ab mit Hebeln und Schrauben". Dit
woord van Goethe wordt telkens opnieuw bewaarheid ook in teleologisch
denken tegen wil en dank bij fanatieke bestrijders van elke doelmatigheid.

Theater zonder idee

C. TINDEMANS

Toneel te Antwerpen

EEDS dadelijk bij de aanvang van het K.N.S.-seizoen, met G. B. Shaws
Cesar en Cleopatra werd het kernprobleem van ons Zuidnederlands toneel
blootgelegd: de regie. Voor een regisseur die ook eens durft te interpreteren, is
deze tragikomedie geen gemakkelijke opgave. De sluwe Cesar transformeert
zich voortdurend van minnaar en flegmaticus tot kameraad en imperator, van
Lebemann en filosoof tot melancholisch aristocraat en wild plebejer. Maar Luc
Philips zag in Shaw weer alleen maar de heel handige jongen. De complexe
Cesar herleidde hij tot een doortrapt militaristje met sergeantengrapjes over de
antiburgerlijke avontuurtjes van een eroticus-op-leeftijd. Cleopatra hoefde er
slechts op los te stoeien met de make-up-onschuld van een bakvis, die aan het
eind, als kwalijk nevenverschijnsel van een minnekramp, ineens de smaak van
het killersambacht en van een imperatorisch zelfbewustzijn te pakken krijgt. De
regie legde het accent op de historische feiten, en het is precies deze zienswijze
welke Shaw uit de wereld wilde helpen. Niet een reconstructie van de 'biograf ische perikelen interesseerde hem, maar de demythologisering van deze twee
beruchte figuren en daarbij liet hij zich niet zozeer leiden door een verregaand
gebrek aaneerbied voor de historische personages als door zijn belangstelling
voor de kleine mens, die te midden van de omwentelende gebeurtenissen van
die dagen tot elke prijs zichzelf probeert te blijven: een praatvaar, die wel iets
te vertellen heeft; een weifelaar tussen het grootse en het nog grootsere; een
spotter in alle ernst en een cynicus over onbelangrijke dingen; een fenomenaal
begaafd doorsnee-mens, in wie verhevenheid en laagheid twee nauwelijks gemodifieerde nuances van een grondwezen uitmaken. En juist daarom is Egypte
voor hem slechts een onooglijke plek op de aardbol en het wispelturige kindersnoetje van Cleopatra de echte wereld. De regiefout die aan deze vaak burleske
vertoning ten grondslag lag, is niet toevallig; ze is bijna een methode geworden:
een onvoldoende geestelijke benadering van de karakters, en dus van de tekst
zelf.
Ben Royaards lanceerde in verband met zijn regieconceptie van Lope de
Vega's De Hond van de Tuinman het magische woord experiment. Hij deed
afstand van de klassiek-renaissancistische omlijsting en schakelde kordaat om
naar het ongebreidelde, jolige volkstheater. Hij liet het zwierige kostuumspel
evolueren in een eigentijds, frisser tempo, zodat de chronologische overplanting
der acteurs overbodig werd. Hij dompelde de zaal in een Spaanse kleurenroes,
deelde sinaasappelen rond, schreef eigenhandig een loa, gooide er nog enkele
minder genietbare entremes tegen aan en liet veel lawaai maken met guitaren en
castagnetten. Royaards' tijdsgetrouwe belezenheid wist zich toneelmatig echter
niet op te dringen: het standenconflict, de gracioso, de gongoristische persif lages waren literairhistorische raakpunten die indruisten tegen de populaire speeltrant. En vooral kon hij de ijzige kijkgewoonte van de toeschouwers niet breken,
zodat deze toch wel loffelijke poging tegen het voetlicht te pletter liep.
Om De avonturen van de brave soldaat Schwejk van J. Hasek voor langzame verkalking te behoeden, had regisseur F. Engelen er een reeks Brechtiaan-
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se songs aan toegevoegd, die slechts opvielen door hun onactuele agressiviteit.
Als spelleider had hij met zo mogelijk nog minder bezwaren zijn intelligentie
aan de kant gezet en van een ondanks alles nog tendentieus thema alleen een
bonte serie schuifprentjes overgehouden. Daarmee kwetste hij de ruggegraat
van het stuk en werd hij Hasek ontrouw. Hij degradeerde Schwejk tot een sul,
wat hij beslist niet is, en de centrale bezinning welke deze zielige man te midden
van een onzinnige wereld te symboliseren krijgt, werd een aanloop tot oef eningen in burleske pikanterieën. L. Philips, die toch wel iets van Pallenbergs
creatie af scheen te weten, werd van pointe tot pointe drolliger en polemischer,
terwijl zijn omgeving, die thematisch toch in de krankzinnige achtergrond zou
op moeten gaan, van scène tot scène realistischer werd en minder potsierlijk.
Het laatste restje algemeenmenselijkheid, waar het dan toch op aankomt, raakte
verstrikt in een pantomimische slapstick-komedie met revue-allures. Voor de
meer eisende toeschouwer werd het een intellectuele vernedering.
Dezelfde regisseur probeerde ook dit jaar B. Brecht nog eens politiek te
ontmantelen: De Kaukasische Krjtkring werd gepresenteerd als een nogal willekeurig allegaartje van Oosterse fabel, Nó-techniek, krachtpatserijen, balladen
en massafiguratie. Ook nu meende Engelen dat noch zijn acteurs, noch zijn
publiek het inderdaad vrij naïeve kijkspel, de didactische les of de ideologische
drilt mentaal aankunnen, en dus schakelde hij overigens onpersoonlijk,
want hij steunde wel op Vilars interpretatie maar tevens op C. Nehers toneelbeeld de politiek geconditioneerde Verfremdungstechnik uit. Brecht werd
afgetakeld tot een schuchter dramaturgje, dat hoogstens even doet opkijken om
de weergaloze vaardigheid waarmee de waarheid der episodes in ultrasnelle
opeenvolging aanvaardbaar wordt gemaakt. Maar daardoor ging de aandacht
vooral naar het individuele levenslot van het meisje Grusche, en dit was nu
juist Brechts bedoeling niet 1
D'e Honden van Tone Brulin, een anti-apartheidsdrama, werd verstikt door
de al te ongenuanceerde stem van het hart. Het is de opdracht niet van een
Nationaal Toneel als spreekbuis te fungeren van ongetwijfeld te eerbiedigen
maar volkomen ondramatische emoties. Het in zijn verscheidenheid zeer decoratieve kader, het in vooringenomen accenten overbelichte blanke gezin, de pathetische woordduels en de willekeurige flashbacks slaagden er slechts in, een
pseudodramatisch feuilleton te vlechten rond een ontroerende monoloog van de
negerheld. Het is best mogelijk dat de Zuidaf rikaanse werkelijkheid voorbeelden biedt van stompzinnige argumentering, maar in een drama kunnen die
hoogstens als voorlichting gelden. Als dramatische verdichting, als het samenballen van motieven tot een dwingende kern, hetgeen reeds zuiver technisch
toch een vereiste moet zijn, is een dergelijk plot af te wijzen. Zij die echter
meenden, Brulin het recht op een eigen visie te moeten ontzeggen, maakten
zich belachelijk: het werk was te onvolwassen.
Het zijn ongetwijfeld eerbiedwaardige overwegingen geweest die E. Verhaerens Het Klooster op het programma hebben geplaatst, maar dit drama, dat
slechts van 1900 dateert, is morsdood. De sociologische tegenstellingen tussen
paters van adellijke en proletarische afkomst, de nuanceloze karakters, de achtergrond van brutale geldingsdrang en burgerlijk gekonkelfoes deden het niet
) .

1

) Cfr. C. Tindemans, De Kaukasische Kreidekreis in Streven, maart 1961, pp.

576 ~ 581.
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meer. Een bombastische declamatie, een logge ruimtespreiding en een karikaturale figuratie 'bezorgden deze vertoning de twijfelachtige eer de slechtste van
het seizoen te zijn.
Men heeft dit jaar getracht de K.N.S. nieuw leven in te blazen. De jarenlange traditie, die om de week een nieuw stuk voorschreef, maakte plaats voor
een affiche die het veertien dagen vol moest houden, hetgeen voor vele vertoningen ellendig lang bleek. Eens te meer werd aldus gedokterd aan een
symptoom, terwijl de ware ziektehaard vermeden werd. Wat het repertorium
betreft, is er niet zo heel veel reden tot ontstemming : alle uitheemse successen
waaien wel eens over tot bij ons. Al is het dan waar dat de kwaliteit van deze
successtukken slechts zelden rijmt met hun reputatie, toch is de flair van de
directie wel positief te waarderen. Ongezellig wordt het echter wanneer men
zich op een artistiek standpunt plaatst. Professioneel is onze huidige eerste
troep niet meer in staat tot een volwaardige uitbeelding. De grote schuldige is
de regie. Er is niemand meer die in een opdracht een levensavontuur weervindt;
alles drijft op routine. Zuiver intellectueel komt men er niet meer toe te inter-.
preteren, te wagen, zich in te zetten, artistieke gaafheid na te streven. De
.regisseurs weten achter zich een directeur staan die in de eerste plaats aan de
commerciële echo denkt en pas daarna aan het culturele feit dat iedere opvoering behoort te zijn. Beide factoren, aangevuld door een verregaande nonchalance bij de acteurs (op enkele jongeren na, die b.v. met H. Pinters De Huisbewaarder op waardige wijze de gemoedsrust trachtten te verstoren), resulteren
in een verbruikstoneel op rederijkersniveau.
Het is pijnlijk dit te moeten constateren voor de zes boven genoemde voorstellen van ons „Nationaal Toneel" . De twaalf vertoningen welke dezelfde
groep „in stedelijke opdracht" speelde, gaven zo mogelijk nog minder reden
tot gejuich. Slechts enkele zijn er hier van te vermelden.
Ben Royaards realiseerde met De drie zusters van Tsjechow een verzorgde
portretkunst, die essentieel uit halve tonen en ingehouden hartstocht bestond
en niet uitsluitend uit wel wat al te geraffineerde lichteffecten. In Voor Lucr'etia
van J. Giraudoux beperkte hij zich er toe de vindingrijke woorddrift, die meer
een roekeloze verliefdheid op de eufonische vondst is dan een geïnspireerd
lyrisme, slaafs in te volgen, en van een histrionische evocatie kwam dan ook
bijna niets terecht. A. Schnitzlers Anatole bracht frivoliteit, intelligente grappigheid, weemoedige gratie. M. Balfoort verraste in deze weke sfeer met een
air van gemoedelijkheid, waarvan de satire de ondergrond bleef vormen. De
verveling werd charme, de onverschilligheid voor de ernst van het leven werd
cultuur. Herwig Hensen legde zijn personages in Morgen kan het te . laat zijn
wel erg veel woorden. in de mond, doch waar ze, buiten de strikt epische aanleiding, hun houding vandaan hadden, deelde hij niet mee. Het komt er voor
Hensen minder op aan, of de verhouding van zijn personages tegenover de
wereld de juiste is, als ze er maar een hebben. Zijn waarheid blijft subjectief
en daardoor onvoldoende in dramatische kracht. Het doek viel op een pseudodiepzinnig vraagteken, dat de expositie afsloot van een langademig essay, niet
van een levend toneelstuk. Maar zulk een, nog onvoldragen, intellectualistisch
drama, dat ten minste een poging vormt tot zelfstandig werk in een bovendien
meer dan behoorlijk Nederlands, is toch nog te verkiezen 'boven de onuitroeibare namaak-breugeltjes van vele andere Vlaamse auteurs. E. Ionesco mag
dan al een zekere beruchtheid verworven hebben om zijn duistere thematiek,
1

-
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De Rhinocerossen bevat een heel duidelijke parabel. Symboliek en ongewone
ideeën leveren echter nog geen rijp toneel op. Maar schrijft hij wel in de eerste
plaats toneel? Als hij hier niets anders wilde illustreren dan het feit dat de
mensheid in om het even wat kan veranderen wanneer ze zich aan een populaire
mentaliteit overgeeft, dan heeft hij wel wat al te veel ruimte nodig om te overtuigen.
Wat het Nederlands Kamertoneel ertoe bewogen heeft, G. B. Shaws Man
van de toekomst op te graven, is mij niet duidelijk geworden, want regisseur
R. Reymen slaagde er niet in, de braverende onmacht of vrouwelijke doortraptheid waar te maken, terwijl de giftige dialoog in de libretto-opschik verdween.
De regisseur Rogerio Paulo wist in De sukkelaar en de schaduw van de Portugees Raul Brandao de melodramatische klippen niet te omzeilen. Het enige
werkelijke succes was P. Mackie's De Sleutel, vooral omdat Jo Dua's regie de
prikkelende onwaarschijnlijkheid in een afgemeten timing wegmoffelde. De
overige twee programma's waren onbeduidend, maar van Vlaamse auteurs.
Tone Brulins Potopot bevatte eindeloze reeksen van komisch bedoelde onbenulligheden, exotische roffels, droomfragmenten, magisch-rituele praktijken en
revuepointes. Tussendoor beschimpte hij gezellig alle positief gerichte levenswil
en belichtte hij gevaarlijk eenzijdig de negerproblematiek. Dosering, evenwicht,
artistieke selectiviteit ontbraken en bijgevolg alle betekenis als toneelstuk. En
ook G. Van Vreckems De Steen kwam niet los uit het experimentele uitgangspunt.
Een eigen gezelschap bezit het Elckerljc-genootschap niet en daaruit precies
bestaat de charme van deze vereniging, die bij ons het dichtst benadert wat de
Duitsers onder een „B" nengenossenschaf t" verstaan. Het brengt een keur van
vreemde troepen Nederlandse, Franstalige Belgische en de Koninklijke
Vlaamse Schouwburg van Brussel naar Antwerpen, die zowel door de conf rontatie met de plaatselijke schouwburgen als door de verruiming van de stijlopvattingen telkens interessante vergelijking bieden. De Brusselse K.V.S., die
met vijf beurten het evenwicht wel enigszins verbrak, stelde echter vreselijk
teleur in M. Chase's Harvey en R. Rase's Twaalf gezworenen. A. Millers Dood
van een handelsreiziger toonde, naast een gezonde interpretatie en een poging
tot vernieuwende mise-en-scène, vooral de ongelijkmatige samenstelling van de
troep, wat even duidelijk bleek in F. Schillers Maria Stuart, waarin, behalve een
goed samenspel, toch onvoldoende momenten waren die het historische drama
tragisch reliëf bijzetten. Ten slotte bevredigde alleen G. Greene's The Living
Room, waarin een genuanceerde krachtdadigheid de ideële opzettelijkheid en de
scenisch dode plekken wegspeelde.
Internationaal theaterfestival
Mogelijkheden om te vergelijken met buitenlandse prestaties krijgen de Antwerpse toneelliefhebbers vooral in het Internationaal Theaterfestival. Het derde
van de reeks werd dit jaar geopend met Molières George Dandin door het
„Theátre de la Cité Villeurbanne" van Roger Planchon. We kregen geen
traditionele Molière, wiens mufheid doorgaans angstvallig wordt gerespecteerd;
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het bleef een door kader, kostumering en zeden historisch stuk, maar de regie
haalde de dialoog en de situaties naar voren om ze in modernistische toonaard
te spelen. De museumtaal werd teruggebracht tot een doodnuchter omgangsinstrument; het verouderde bleef er alleen in bewaard met ironiserende of chargerende bedoelingen. Dat Planchon hier wel wat leergeld aan Brecht betaalde,
bleek niet zozeer uit de scenische rekwisieteninboedel en de geraffineerde voddenplunj es, die op het Berliner Ensemble teruggaan, maar vooral uit zijn zorg
om het werk tegelijkertijd in een voorbij en in een modern kader te plaatsen.
Zijn sociologische verantwoording van het decor onthulde zijn voorkeur om
meer realiteit op te roepen dan toneel. Dit nieuwsoortig evenwicht tussen neoklassieke omlijsting en modern realisme gaf aan deze Dandin een nieuwe
betekenis: geen nadruk op het komische, geen overhellen naar de tragiek, maar
een rustige verdeling van beide elementen binnen een en dezelfde persoon en
precies daardoor een portret van een doorsnee-mens.
In de pessimistische produktie van E. O'Neill vormt Ah 17ilderness een
komische opluchting. In de conceptie gaat het toch ook hier weer meer om een
schematisering van geëngageerde karakters dan om situaties die zich onweerstaanbaar uit de omstandigheden opwerken. Door het „Theater in der Josephstadt" en regisseur Otto Schenk werd er een meeslepende voorstelling van gespeeld. Intelligente tempowisseling, subtiel stil spel, net niet gepersifleerde
typering, genuanceerde dictie, psychologische dosering bliezen nieuw leven in
dit broze stuk, zonder dat de tijdsatmosfeer werd aangetast of de geloof waardigheid van het milieu in het gedrang kwam.
In Furcht und Elend des dritten Reiches dat door de „Dusseldorfer Kammerspiele" werd opgevoerd, is onmiskenbaar de werkwijze van Brechts „Lehrstucke" aanwezig, die er alleen op berekend was een vaak onverteerbare inhoud
prettig in te kleden. De antinazi's zijn heroïsch goed, de Hitleraanhang onvoorstelbaar primair. Daartussen lopen dan enkele kleine mensen rond, die dramatisch aanvaardbaar blijven, vooral omdat ze zich zo ongenadig blootgeven in
hun maatschappelijke onbeslistheid en als onbelangrijke individuen geprojecteerd blijven tegen de opdringerige achtergrond van het sociologische klimaat.
Precies omdat deze leraar, deze rechter, deze Joodse vrouw een hogere dimensie
missen, groeien ze uit tot een dramatisch karakter en worden wij boven het
tijdsgebondene uit door hun conflict geboeid. De slotindruk van deze avond
was ontzetting. Gemakkelijk immers denkt de toeschouwer de verschrikking van
dit moderne exempeldrama door tot op onze dagen: ook in onze dagen wordt
in Brechts Oost-Duitsland de veiligheid der ouders bedreigd door hun kinderen
in de partij (Der S pitz'el), verwringt een „Neue Justiz" de bepalingen van het
recht (Rechtsfindung),
indung), wordt iedereen die geen lid van de partij is automatisch
als anti gebrandmerkt (Das Kreidekreuz) en worden rassengemengde gezinnen
uiteengerukt (Die Judische Frau) . Nu nog steeds dezelfde misdaden tegen de
mens bedreven worden, kan een dergelijke confrontatie alleen maar nuttig
inwerken. Het theater kreeg hier nog eens een kans om zijn sociale betekenis
te onderstrepen.
De Italiaanse „Compagnia de Lullo-Falk-Guarnieri-Valli-Albani" bracht een
historische reconstructie van het Venetiaanse carnavalspel Le Morbinose van
Goldoni. Grootse perspectivische toneelwanden namen de allures van een reusachtige openluchtscène aan, hetgeen een bewegingsvrijheid mogelijk maakte in
alle mogelijke dimensies. Te midden van de onweerstaanbare pret overheersten
-
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de statigheid in de uitbundigheid, het evenwicht in de onstuimigheid, de beweeglijkheid in het statische en het raffinement in de dynamiek.
De K.N.S.-Nationaal Toneel sloot dit festival op een bijzonder ongelukkige
wijze af met Het Teken van het Vuur van Diego Fabbri. Met Proces om Jezus
onderscheidde deze auteur zich reeds door een opzettelijk anarchisme, waarmee
hij traditionele compositieschema's trachtte te vermorzelen, en ook thans werkten de radheid der discussies, de tribunetoon der argumenten en de oppervlakkige apologetica storend. Omdat de programmators deze sterk melodramatische
tonelen probeerden op te blazen tot een christelijke Brechtmethodiek, liepen de
persrecensenten enigszins storm. Te vaak vluchtte het drama weg in veralgemeningen, vergooide het zich aan een te goedkope tragiek of een moraliserend
pathos. De cerebraliteit in de conceptie en de onvoldragen technische vaardigheid in de uitwerking sloten alle bewijskracht uit. En regisseur Ben Royaards
plaatste in het milieuloze kader declamatievirtuozen die in een schaarse metafysische opflakkering af en toe naar positieve eigenheid zochten, zodat deze
priesters geportretteerd werden als door de omstandigheden gedetermineerd;
aldus werd de gemeenschappelijke geestelijke binding verwaarloosd, die immers,
met het oog op een dramatische en ook levensbeschouwelijke climax, meer
nadruk verdiende dan de toevallige psychologische geschakeerdheid der protagonisten.
Het is wel een beetje bevreemdend dat de Amerikaanse en Griekse gezelschappen, die rond dezelfde tijd toch elders in het land te gast waren, geen kans
hebben gekregen in het Antwerpse festival. Want artistieke verheffing kon deze
toneelcyclus best gebruiken. Voor Zuid-Nederland viel er in ieder -geval uit op
te maken, hoe onderontwikkeld het er bij ons nog steeds toegaat. Maar daar
was niet eens een festival voor nodig.
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KUNSTKRONIEK

De Theodelinde-Schat
in Monza
ANGELO LIPINSKI

EGEN het einde van de 6e eeuw komen de grote golven van de volksT
verhuizingen tot bedaren: in Italië heeft zich de heerschappij van de
Longobarden, in Zuid-Duitsland die van de Bajuwaren gevestigd. Autari, de
koning van de Longobarden, wilde deze beide Germaanse stammen door een
huwelijk verbinden in een blijvende vriendschap: van uit zijn hoofdstad Pavia
zond hij een gezantschap naar het hof der Agilolfingen, om uit zijn naam de
hand van de schone Theodelinde te vragen. Paulus Diaconus, de zoon van
Warnefrid en de officiële geschiedschrijver van de Longobarden, vertelt dat
Autari zich op het laatste ogenblik in het geheim bij het gezantschap aansloot
om aldus de gelegenheid te krijgen zijn toekomstige bruid te aanschouwen.
Zelfs toen de Bajuwaren in het huwelijk hadden toegestemd, maakte hij zich
nog niet bekend, doch toen de stoet op de terugweg de grenzen van het hertogdom had bereikt, wierp hij zijn strijdbijl met alle kracht tegen een eik, waar ze
in bleef hangen, en riep uit: „Zo hard kan alleen Autari slaan".
In 589 reisde de jonge prinses, met een rijk gevolg, haar nieuw levenslot
tegemoet, maar reeds een jaar daarna stierf haar bruidegom plotseling: vergiftigd, vertelde men. Reeds heel spoedig moet Theodelinde een buitengewoon
grote invloed op haar omgeving hebben gehad: de vergadering van de Longobardische vorsten, de Ting, die over de keuze van de nieuwe koning moest
beslissen, gaf haar het recht zich zelf uit de rij der edelen een nieuwe gemaal
te kiezen, die men dan als koning zou erkennen. Theodelinde's keuze viel op
Agilulf, de graaf van Turijn. Op een feestmaal reikte zij hem de eredronk in
een kostbare donkerblauwe glazen schaal, de „Saffieren Beker ", die nu nog in
de schat van Monza wordt bewaard; als leenman knielde Agilulf voor haar neer
en wilde haar eerbiedig de hand kussen, doch de vorstin nodigde hem uit, haar
op de mond te kussen.
Autari was een fanatieke Ariaan; de nieuwe koning Agilulf was ook een
aanhanger van deze ketterij, doch gedroeg zich veel toleranter. In politieke en
militaire zaken trad hij krachtig, soms zelfs meedogenloos op; in geestelijke en
godsdienstige aangelegenheden liet hij zich echter door Theodelinde raden. Zijn
krijgsverrichtingen voerden hem tot een strijd tegen het exarchaat van Ravenna
en, door zijn verbond met het Longobardische vorstendom van Spoleto, ook
tegen Rome, waar toen de heilige paus Gregorius de Grote op de Stoel van
Petrus zetelde. Vermoedelijk naar aanleiding van deze expeditie, in 593, ontstond een correspondentie tussen Gregorius en Theodelinde: waarschijnlijk op
aandringen van zijn gemalin zette Agilulf de expeditie plotseling stop en sloot
hij een voor beide partijen gunstig verdrag in 599.
Intussen had de koning zijn hof naar Monza verplaatst, een weinig ten noorden van Milaan, en daar ontplooide Theodelinde reeds spoedig na 590 een
drukke bouwbedrijvigheid. Haar eerste werk was de dom, die aan de H. Johannes de Doper werd toegewijd. Een kerkelijk geschil bood de paus de gelegen66
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heid intensief met het hof in contact te blijven en de koningin op de hoogte
te houden van de ware toedracht van sommige betwiste situaties. Bij een van
deze gelegenheden stuurde hij haar een exemplaar van zijn Liber Dialogorum,
waarvan twee latere afschriftenbewaard zijn in de kapittelbibliotheek. Twaalf
jaar na haar huwelijk bracht Theodelinde een zoon ter wereld, Adaloald, en zij
verkreeg dat hij katholiek gedoopt werd op 7 april 603. Zij deelde dit mede
aan haar geestelijke vader in Rome, die blijkbaar direct antwoordde en kostbare
geschenken voor de dopeling naar Monza zond. Een jaar daarna, in 604, vierde
zij haar laatste liefderijke overwinning over haar gemaal: hij zwoer het Arianisme af en werd katholiek. Of dit nieuws Gregorius nog bereikt heeft, weten
we niet met zekerheid (hij stierf op 12 maart 604) ; mogelijk heeft hij het nog
juist voor zijn dood vernomen en was dit dan de aanleiding om aan de koning
een kroon te zenden, die in het begin van de 19e eeuw nog bewaard was;
Napoleon liet ze echter, samen met andere kostbare buit uit Italië naar het
Louvre brengen in Parijs, en daar werd ze gestolen.
Na -de dood van Agilulf, in 615 of 616, gaven de Longobardische edelen alle
rechten van het voogdijschap over de jonge Adaloald aan Theodelinde. Zij
stierf op 22 januari 625, door heel het volk betreurd. Een andere overlevering
leert echter dat Adaloald, toen hij meerderjarig werd, zijn moeder alle koninklijke eer ontnam, en deze zou dan pas in 627 gestorven zijn. Haar graf moet
vele kostbaarheden hebben bevat, doch reeds in de Middeleeuwen heeft men
het doorwoeld, en daarbij is veel verloren gegaan. Enkele stukken zijn gelukkig
bewaard gebleven: de gouden kip met de kuikens, een kostbare kam uit goud
en ivoor, een waaier uit purperen perkament en andere kleinigheden. Later
werd zij, samen met haar gemaal en haar zoon, bijgezet in een sarcofaag, in de
absis van de kapel die haar naam draagt en waar ook de beroemde „IJzeren
Kroon" wordt bewaard. In 1943 werden haar relikwieën en de resten van haar
man plechtig authentiek verklaard. Van oudsher had het volk haar immers als
een heilige vereerd en de Kerk had dit goedgekeurd. Ion de Acta Sanctorum van
de Bollandisten vindt men haar Vita onder de rubriek der „Praetermissi". In de
parochiescholen van Monza wordt haar leven nog steeds gelezen; het domkapittel viert nog jaarlijks in een plechtig officie haar gedachtenis als de stichtster
en weldoenster van de dom. Voor velen geldt zij nog steeds als de ideale landsvrouwe, als een toegewijde christelijke moeder van haar volk, als de katholieke
koningin in een door heidendom en dwaalleer bedreigde tijd.
Door een aaneenschakeling van uitzonderlijk gunstige omstandigheden is de
schat van Monza de enige kerkelijke schat van Europa die zo veel kostbare
voorwerpen bewaard heeft uit deze woelige tijd der volksverhuizingen, samen
dan met allerlei herinneringen uit de laat-Romeinse, de vroeg-christelijke en de
middeleeuwse perioden. In de grootse tentoonstelling, gewijd aan de „Bayerische Frömmigkeit", die in de zomer van 1960 te München gehouden werd ter
gelegenheid van het Eucharistisch Wereldcongres, bekleedde deze collectie,
waarin zo veel direct aan de grote Beierse koningsdochter herinnert, een ereplaats 1 ) . Het merkwaardige is echter, dat aan deze prachtige verzameling nog
1 ) De auteur van dit opstel leidde de onderhandelingen voor deze tentoonstelling.
Het domkapittel van Monza was principieel direct bereid, maar aarzelde dan --- begrijpelijkerwijze --- om deze zeldzame schatten op reis te laten gaan. Dank zij de
persoonlijke belangstelling van Paus Joannes XXIII werden alle moeilijkheden overwonnen.
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slechts heel weinige kunsthistorische studiën zijn gewijd. Sommige voorwerpen,
zoals de „IJzeren Kroon", zijn herhaaldelijk beschreven, maar steeds ging de
aandacht meer naar historische en juridische vragen dan naar kunsthistorische.
Pas enige tijd geleden zijn de zogenaamde „ampullen" op voortreffelijke wijze
aan het grote publiek bekend gemaakt, maar een omvattende beschrijving van
alle bijzonderheden van de schat ontbreekt nog steeds.
Het oudste stuk van de verzameling, de „Corona f errea", hoort wel niet
direct tot de eigenlijke Theodelinde-schat, maar is historisch bijzonder interessant. Recente studies hebben aangetoond dat deze kroon hoogstwaarschijnlijkk
de rest is van het oudste kroonjuweel dat ons bekend is. Waarschijnlijk is zij in
de 5e eeuw na Christus vervaardigd in Constantinopel en werd Theoderik, de
koning der Oost-Goten, ermee tot „Patritius Italiae" gekroond. Reeds onder de
Longobarden werd ze beschouwd als het teken van de heerschappij over geheel
Italië; later werden vele Duitse keizers, alsook Napoleon en later nog keizer
Ferdinand I van Oostenrijk ermee tot koning van Italië gekroond, terwijl de
heren uit het Huis Savoye het zonder koningskroning meenden te kunnen doen.
Van de voorwerpen van jongere datum, vooral uit de Middeleeuwen, dient
hier ten minste kort vermeld te worden: het prachtige altaarstuk uit gedreven,
gedeeltelijk verguld, zilver, transparant email en edelstenen, met scènes uit het
leven van Johannes de Doper; het is een werk van de Milanese edelsmid Borghino dal Pozzo, vervaardigd tussen 1350 en 1357. Uit diens atelier, of uit dat
van een zijner tijdgenoten, stamt ook de gotische kelk (af b. 3) , die door Hertog
Gian Galeazzo Visconti aan de dom geschonken werd (1396 - 1402) .
De kostbaarste voorwerpen zijn echter die uit de tijd van Koningin Theodelinde zelf, waarvan vele voor haar persoonlijk gebruik bestemd waren. Het zijn
stille getuigen van een uitzonderlijke tijd: die van de grote ommekeer, toen op
de puinen van het uitgeleefde West-Romeinse Rijk langzamerhand het christelijk Westen werd opgebouwd; een overgangstijd, waarin het antieke kunst- en
vormengoed zich nog krachtig kon laten gelden, terwijl daarnaast de kunst van
de geïmmigreerde barbarenvolkeren uit het Noorden, zich langzaam aanpassend, tot uitdrukking kwam.
Hoewel vele van de grote edelstenen waarmee ze oorspronkelijk was bezet,
gestolen zijn toen ze zich in het Louvre bevond, en die nu door parelmoer zijn
vervangen, blijft de „Theodelinde-kroon" (af b. 9) toch nog steeds het allerkostbaarste stuk van de collectie. Dat Theodelinde deze kroon ook werkelijk gedragen heeft, is moeilijk te bewijzen, maar uitgesloten is het niet. In ieder geval
is het zeker dat ze later als „votief kroon" werd opgehangen; daarop wijzen ook
de twaalf gaatjes in de benedenrand, als men aanneemt dat daaraan, zoals het
geval is met de „kronen van Guarrazar" in Madrid en in het Louvre, een kruis
en de elf letters van de naam der koningin hebben gehangen: + THEUDELINDA. Het kruis met edelstenen, dat in de 18e eeuw nog bewaard was, is nu
echter verloren gegaan.
Omgekeerd is de votief kroon van Koning Agilulf, die ons uit oude etsen
bekend is, verdwenen, doch het edelstenen kruis ervan is bewaard gebleven. Deze kroon was 'bij zonder belangwekkend, temeer daar een opschrift haar betekenis nog onderstreept: AGILULF GRAT DI UIR GLOR REX TOTIUS ITAL
OFFERET SCO IOHANNI BAPTISTE IN ECLA MODICIA (Agilulf, door
de genade van God koning van geheel Italië, offert deze kroon aan de H.
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Johannes de Doper in de kerk van Manza) . Onder arkaden van gebladerte waren
er Christus, Apostelen en Engelen op afgebeeld. Onlangs heeft men de authenticiteit van deze kroon, en zelfs die van de „IJzeren Kroon", in twijfel willen
trekken. Als men echter de geschiedenis van die tijd een beetje nauwkeuriger
onderzoekt en een uniek kunstwerkniet afwijst alleen maar omdat er geen
parallellen uit dezelfde tijd bekend zijn, kan deze twijfel op de duur geen stand
houden. Het „Agilulf kruis" (afb. 13) is een laat Romeins „crux gemmata" van
opvallend fraaie verhoudingen; het is bezet met parelsnoeren en grote edelstenen, waarvan ronde en rechthoekige elkaar ritmisch afwisselen. Bijzonder
origineel zijn de lange kelk- en kogelvormige hangers, zoals men die nog
eeuwen lang in de Italiaanse goudsmeedkunst zou vervaardigen. Zowel de kroon
als het kruis zijn waarschijnlijk voor 604 n. C. ontstaan in Rome; misschien
vormden zij het geschenk dat Paus Gregorius aan Agilulf schokn als dank voor
de vrede die door bemiddeling van Theodelinde tot stand was gekomen, misschien ook om de Ariaanse koning reeds voor te bereiden op zijn overgangnaar
de Katholieke Kerk. Het is echter ook mogelijk dat beide kunstwerken ontstaan
zijn in een of andere werkplaats in Noord-Italië, Milaan of Monza zelf: de
grafsteen van een „vir honestus Lucifer aurifex'', welke in Milaan gevonden is,
bewijst dat er op het einde van de 6e eeuw in deze stad goudsmeden werkzaam
waren; uit de 7e eeuw is ons uit documenten een Longobardische goudsmid
Arifusus bekend, die ook in Milaan werkte.
Het „Gregorius-kruis" (afb. 7) is een van de voorwerpen die uitdrukkelijk
vermeld worden in de brief welke Gregorius de Grote aan Theodelinde schreef
in 603, toen hij haar geschenken stuurde voor de geboorte en de doop van haar
zoon Adaloald. Nog in onze dagen wordt het door de aartspriester van Monza
gedragen bij bijzonder feestelijke gelegenheden en heet het daarom „Croce dell'
Arcipretre". Het foedraal (afb. 6), dat met een gelijkvormig geslepen stuk bergkristal wordt afgesloten, vertoont een sterk gekorreld, met eenvoudig filigraanwerk belegd, oppervlak en is ongetwijfeld in Rome ontstaan. Het dof zwarte
graveerwerk (niëllo) op het gouden crucifix stelt Christus aan het Kruis voor
en daarnaast, zoals de Griekse inscripties aantonen, de Moeder Gods en de
Apostel Johannes. Het eigenaardige kleed dat de Heiland draagt, het „colobium", een tot op de voeten reikend gewaad zonder mouwen, wijst op de oosterse
herkomst van het stuk. Op grond van gelijksoortige, ofschoon in bescheidener
materiaal uitgevoerde, stukken weet men dat dit werk uit Syrië of Palestina stamt,
wellicht reeds uit het begin van de 6e eeuw; kort daarna moet het dan naar
Rome gekomen zijn. Het crucifix bevatte een relikwie van het H. Kruis; Gregorius schreef immers aan Theolinde: „Transmittere curavimus ... crucem cum
ligno Sanctae Crucis Domini". De afbeelding van_ de met een „colobium" beklede Christus vond ook in het Westen een ruime verspreiding; het belangrijkste,
uit het Oosten stammende, voorbeeld ervan is het beroemde houten Christusbeeld van Lucca, het zogenaamde „Volto Santo".
Ook de „Evangeliariumband" (afb. 1) wordt uitdrukkelijk in de brief vermeld : „Transmittere curavimus .... lectionem Sancti Evangeli.i theca Persica inclusam ....", waarbij het „persica" wel als een mode-uitdrukking voor „kostbaar" verstaan moet worden. Het oorspronkelijk perkament met de evangelietekst is. helaas verloren gegaan. Toen Theolinde de band aan de dom van
Monza schonk, liet zij er op smalle goudstroken een opschrift in graveren, het
enige epigrafisch document dat haar naam draagt en dat nog te lezen is: „DE
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DONIS DI OFFERIT THEODELENDA REG GLORIOSISSEMA SCO 10HANNI BAPT IN BASELICA QUAM IPSA FUND IN MODICIA PROPE PAL SUUM" (Van Gods gaven offert de roemvolle koningin Theodelinde
aan de H. Johannes de Doper in de kerk die zij gesticht heeft bij haar paleis in
Monza) . Bijzonder interressant is de streng, geometrische ordening van de versiering, welke hoofdzakelijk uit grote „cruces gemmatae" bestaat, waarin edelstenen afwisselen met parels, terwijl de buitenrand en de inwendige sierlij sten met
almandienen zijn bezet. De grote laat-antieke cameeën, belangrijke getuigenissen
van de toenmalige glyptiek, zijn in hoogreliëf uitgesneden; twee ervan zijn
in de 16e eeuw vervangen door in hyacinth gesneden beeltenissen van
Christus en Maria. De buitengewoon zorgvuldige en „zindelijke" uitvoering en
de ietwat nuchtere architectonische geleding van de compositie schijnen m.i. te
bewijzen dat deze band in Rome ontstaan is, waar ondanks de woelige volksverhuizingen, die met herhaalde plunderingen gepaard gingen, de klassieke traditie
en de zin voor monumentaliteit ook in de edelsmeedkunst bewaard bleven. Door
een hele reeks grafstenen, waarop we zelfs data vinden, zijn ons leven en bedrijvigheid van verschillende edelsmeden uit Rome met zekerheid bekend. In
571 b.v. stierf de goudsmid Amantius; hij werd begraven in S. Maria Antiqua.
In dezelfde kerk werd ook een Hypolita begraven, de dochter van een onbekende zilversmid die onder Keizer Mauritius (584-605) gestorven was. De pauskroniek, het beroemde Liber Ponti f lcialis, vermeldt in dezelfde tijd vele kostbare geschenken welke de pausen aan de verschillende kerken schonken om de
verliezen ten gevolge van plunderingen weer enigzins te herstellen.
De zogenaamde „Saffieren Beker" hebben we reeds vermeld: het was uit deze
beker dat Theodelinde aan Agilulf de minnedronk reikte die hem tot haar tweede gemaal maakte. Haar dochter, Gundeberga, kreeg hetzelfde recht: na de
dood van haar eerste man, Arioald, koos zij, door aanbieding van deze beker,
Rotari tot haar tweede man, die later de grote wetgever van de Longobarden
zou worden. De beker vertoont alle kenmerken van de laat-Romeinse luxeindustrie. Bijzonder merkwaardig is, dat hij niet uit glas is „geblazen", maar
uit een groot glasblok is geslepen. Misschien is hij in het Oosten vervaardigd.
Hij was voorzien van een metalen handvat, waarvan een technisch exacte reproductie te zien is op een reliëf boven het hoofdportaal van de dom waarop
overigens alle Theodelinde-geschenken staan afgebeeld. De voet van de beker
is in de 15e eeuw vervangen door een gotisch stuk, een meesterwerkje van de
Milanese edelsmeedkunst uit de tijd der Visconti.
In de geheimen van de vrouwenvertrekken worden we ingeleid door twee
opmerkelijke voorwerpen uit het persoonlijk bezit van Theodelinde: een kam
uit goud en ivoor en een waaier uit zilver en purperen perkament. De kam
(afb. 8) bestaat uit verschillende kleine getande ivoren plaatjes, welke samen
worden gehouden door een gouden beugel, die met edelstenen en elegant,
modern aandoend filigraanwerk is versierd. Het uiterst zorgvuldige goudwerk
met de typisch laat-Romeinse sierelementen vindt opvallende vergelijkingspunten in het verloren gegane „crux gemmata" uit de schat van „Sancta Sanctorum"
(eertijds in het „Museo Cristiano" van de Vatikaanse Bibliotheek), dat in de
5e of 6e eeuw te dateren is. Het is waarschijnlijk een atelier in Rome of Milaan
dat dit kleine kunststuk heeft geleverd voor de toilettafel van Theodelinde.
Hetzelfde moet men zeggen van de waaier (afb. 10). Het antieke „flabellum",
dat ook in de middeleeuwse eredienst nog een belangrijke rol speelde, bestond
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uit een zorgvuldig gevouwen strook perkament, die zodanig aan een houder
vast was gemaakt, dat men ze half of geheel cirkelvormig open kon plooien.
Theodelinde's waaier was purper van kleur en beschilderd. Er zijn zelfs sporen
van een schrift op gevonden, die op de naam van Ulfed, een zuster van Theodelinde, schijnen te wijzen. De waaier werd bewaard in een foedraal uit gedreven
zilver, dat ook bewaard is gebleven. De versiering hiervan is weer typisch
laat-Romeins. Meerdere „f labella" uit de latere Middeleeuwen bevinden zich
nog in verschillende Europese kerken; doorgaans horen er ivoren foedralen en
houders bij.
Het meest bekende stuk uit de Theodelinde-schat is „De gouden kip met de
zeven kuikens" (afb. 4) . Kunsthistorisch is dit een van de meest omstreden
voorwerpen: het staat in de hele middeleeuwse kunst volkomen alleen. Onlangs
heeft men willen beweren dat het niet in het graf van Theodelinde zou gevonden zijn. Doch merkwaardigerwijs is uit een hele serie grafvondsten met volledige zekerheid vast komen te staan dat juist bij de Longobarden de kip een
rol moet gespeeld hebben in het geloof in het hiernamaals. Gelijksoortige
voorstellingen komen ook in de volkslegenden voor. Terwijl men voor een
gewone Longobard een werkelijke kip offerde, heeft het volk zijn hoog vereerde
koningin waarschijnlijk iets kostbaarders mee in het graf willen geven. De
laat-Romeinse kunst vond overigens een dankbaar werkterrein in de dierplastiek.
In de volksmond is deze gouden kip in Monza populair geworden als ,,La
Pica" ; de traditie ziet er een allegorie in van de weldadige koningin met de
zeven graafschappen van het Rijk; volgens een andere overlevering zouden hier
de hoofdkerk van Monza en haar zeven dochterkerken voorgesteld zijn.
Enige j aren terug heeft een studie van de Franse geleerde Grabar grote bekendheid gegeven aan een bijzonder merkwaardige groep voorwerpen uit de
schat van Monza: de loden en tinnen ampullen met hun Griekse opschriften en
hun, deels allegorische, afbeeldingen van het lijden van Christus en van het
Heilig Land (afb. 12) . Zoals de opschriften getuigen bevatten deze platte
flesjes olie uit de lampen die in de grote bedevaartskerken en voor de graven
van martelaren brandden. Olie gold als een wonderdadige relikwie, zoals het
water dat men uit de Jordaan schepte of uit de bron van de H. Menas in de
Lybische woestijn. Een van de Griekse teksten zegt: „olie van het Hout des
Levens (het H. Kruis) en van de H.H. Plaatsen van Christus" (afb. 11) ; een
andere: „zegen van de Heer van de H.H. Plaatsen van Christus". Toen het
Longobardische koningspaar in 612 op aandringen van de Ierse monnik Columba de grote Benedictijnerabdij van Bobbio had gesticht, kwamen vele van deze
olie-ampullen daar naar toe, waar ze nu nog bewaard worden. Door wie deze
bedevaartsouvenirs want dat zijn het uit het Heilig Land naar Monza
zijn gekomen, weten we niet. Misschien zijn het ook geschenken geweest van
Gregorius de Grote, misschien zijn ze direct door pelgrims zelf meegebracht.
In ieder geval zijn ze nog voor 600 vervaardigd, op zijn laatst voor 614, het jaar
van de Perzische inval in Palestina, toen alle H.H. Plaatsen verwoest en alle
relikwieën van het H. Kruis weggesleept werden.
Een tweede groep van deze olie-ampullen bestaat uit kleine glazen fiolen
(af b. 5) , waarin nu nog olieresten bewaard zijn gebleven. Aan vele van deze
flesjes zijn nog stukjes papyrus of „pittacia" gehecht. Doorgaans staat hier op
te lezen: „olie van de heilige ...'', met een naam dan. Meestal gaat het hier om
martelaren die in Rome begraven zijn. Door een zeldzaam toeval is ook een
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groter papyrusblad bewaard, de zogenaamde „Notula", welke een zekere ,, Johannes, een onwaardige zondaar, voor Theodelinde, de Vrouwe en Koningin,
uit Rome" mee heeft gebracht. De namen van achtenzestig Romeinse martelaren
staan hier op vermeld, die ons een beeld geven van de vurige geloofskracht
van die tijden. Dit getuigenis bewijst bovendien dat de resten van de bloedgetuigen zich toen nog in hun oorspronkelijke begraafplaatsen bevonden; pas in het
begin van de 7e eeuw moesten ze naar Rome gebracht worden om te vermijden
dat ze geprofaneerd of weggehaald zouden worden. Deze fiolen zijn meestal uit
een blauw- of groenachtig glas vervaardigd; een ervan, uit terracotta, is een
zorgvuldige nabootsing van een zwarte Griekse vaas. Waar ze geblazen zijn, is
moeilijk uit te maken; men weet echter dat er in alle grotere Romeinse steden
glasblazerijen bestonden en dat deze kunst in hoge bloei was.
Buiten de juist vermelde „Notula" bezit Monza ook een origineel fragment
van een brief van Paus Gregorius de Grote, de oudste pauselijke oorkonde die
in het origineel schrift bewaard is gebleven. Ten slotte is er nog een andere
herinnering aan deze grote Kerkvader: het zogenaamde „Gregorius-corporale"
(afb. 2) , een fijn linnen weefsel, met zijde doorschoten en waarin rode inschrif ten zijn gestikt. Deze laatste bevatten echter zo vele afkortingen, dat men ze tot
nog toe niet heeft kunnen ontcijferen. Alleen het monogram in het midden is
leesbaar; het bevat twee woorden die elkaar kruisen: verticaal ÏSQ C (Licht
en horizontaal Z Q H (Leven) , waarin de centrale omega wel een afkorting
zal zijn van ó cv : de Zijnde, Christus. Samen met een gelijksoortig doek uit de
schat van „Sancta Sanctorum" vormt dit corporale een van de oudste voorbeelden van liturgische „mappae", kleine handdoeken of servetten, die in de eredienst gebruikt werden.
Aldus vormt deze kleine groep van herinneringen aan de zalige Theodelinde,
Koningin der Longobarden, een der kostbaarste getuigenissen van het wereldlijke en godsdienstige leven in Pavia, later in Monza, in de grote overgangstijd
tussen de woelige volksverhuizingen en de vroege Middeleeuwen, tussen de
verdwijnende antieke kunst en de opbloeiende kunst van het christelijk Westen.
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Kloosterorden
in het Reformatorisch Christendom
C. VAN DE LOO S.J.

LVORENS de actuele verschijningsvorm van protestants kloosterleven nader
te beschouwen, is het van belang dat wij ons scherp realiseren welk een
revolutionair beeld het is binnen het protestantse geloofskader een echt kloosterleven aan te treffen, d.w.z. een geloftenleven volgens de drie evangelische
raden, dat als levensstaat aanvaard wordt. In feite wordt hier gebroken met de
traditionele reformatorische opvatting van het kloosterleven. Hoe fel keerde
Luther zich niet in zijn geschrift over de kloostergeloften, De Votis Monasticis,
tegen de misbruiken en foutieve denkbeelden, die op het einde van de Middeleeuwen in het klooster- en ordewezen waren binnengedrongen.
Hiermee is echter nog niet het voornaamste gezegd. Het. protest van de zestiende-eeuwse Reformatie was niet alleen gericht tegen de mistoestanden in het
kloosterleven, maar gold vooral het klooster-instituut als zodanig: op meerdere
punten, meende men, was deze instelling in tegenspraak met het Evangelie.
Allereerst was daar het feit dat de monniken en zusters zich op eigen krachten,
door geloften, vrome werken, mondgebeden en boetepraktijken, van hun zaligheid wilden verzekeren en niet durfden vertrouwen op de genade van Christus.
Een volgend punt betrof de vlucht uit de wereld: doordat de kloosterlingen hun
post in de wereld verlieten, schoten zij tekort in dienstbetoon aan hun medegelovigen. Zij sloten zich op in een egoïstisch isolement. In de derde plaats
verweet men de kloosterlingen het celibaat, en wel voornamelijk het verplichtend karakter van de celibaatsgelofte. Bleek daar niet duidelijk uit zowel een
verachting voor het door God gegeven huwelijk als ook een vermetel vertrouwen op eigen moreel vermogen?
Dit principiële protest tegen het kloosterleven vond, gekleed in verhalen over
dwingelandij van oversten, rijkdom van kloostergoederen, farizese hoogmoed
en schijnheiligheid, zijn weg naar de schare van gelovigen en werkte diep in op
de publieke opinie van de protestantse gemeenten.
Daarom mogen wij constateren dat Roger Schutz, de eerste prior van de
„Communauté de Taizé'', over deze reformatorische gekantheid heen, bewust
teruggrijpt naar het oudchristelijke monnikendom, als hij schrijft: „Om stand
te houden in de dienst van God, heeft Hij ons drie grote tekenen geschonken
(nl. ongehuwd te leven, te leven in gemeenschap van goederen en zich te onderwerpen aan een gezag), die ons voortdurend aan de absoluutheid van onze
roeping herinneren; hierdoor staan wij in gemeenschap met de grote kloosterfamilie".
In het licht van bovenstaande regels is het begrijpelijk dat er gedurende de
eerste eeuwen na de Reformatie praktisch geen sprake is geweest van een protestants ordewezen. Wel kan men ordetrekken terugvinden bij de Hernhutters
en meer nog bij de diaconessen en diaconenverbanden. Pas na de laatste eeuwwisseling werden er, ondanks de zoëven geschetste principieel afwijzende houding, vanuit een zeker heimwee verschillende pogingen ondernomen om tot een
protestants kloosterleven te komen: de orde van Sint-Ansgar in Denemarken,
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de Michaelsbruderschaft in Duitsland en de Iona-community in Schotland. Zij
bezaten regels voor gebed, bijbellezing, retraite en bezit. Op een ontwikkeling
van een anglicaans kloosterleven zij hier terloops gewezen. De zojuist met name
genoemde broederschappen waren echter geen „eerste" orde in de strikte zin
van het woord, met celibaat, persoonlijke bezitloosheid en geloften voor het
leven.
Dit nu is wel het geval met enkele orden die tijdens en na de tweede wereldoorlog hun vorm hebben gevonden: de „Communauté de Taizé", een mannenorde, en drie vrouwengemeenschappen: de „Communauté de Grandchamp", de
„Communauté de Pomeyrol" en de Oekumenische Marienschwesterschaft van
Darmstadt.
Darmstadt
De dienstvaardigheid van de Moeder van de Heer, Maria, is de bron van
inspiratie geweest, die de „zusters van Maria", de „Marienschwestern", hun eigen
klooster deed bouwen. Zij maakten daarbij gebruik van de stenen uit de puinhoop, die het gruwelijke bombardement in september 1944 van Darmstadt had
gemaakt. Hun instituut is ontstaan uit een bijbelkring voor meisjes, die onder
leiding stond van Dr. Klara Schlink en Erika Madaus. Reeds gedurende de
Nazi-activiteiten voor de tweede wereldoorlog en later temidden van het oorlogsgeweld kwamen deze meisjes elke week uit de stad en uit de omtrek daarvan
bijeen om zich geestelijk staande te houden door bijbellezing en gebed. Geleidelij k aan nam hun aantal toe, van zes tot enige tientallen. Tijdens hun samenkomsten groeide onder hen het besef dat hun bijdrage tot de redding van Duitsland en de wereld bestond in gebed, waarachtige naastenliefde en boetvaardigheid. Vanaf het bovengenoemd bombardement in 1944 kwamen zij dan ook
iedere woensdag voortaan samen om heel de dag door te brengen in retraite,
wat vele geestelijke en stoffelijke offers van hen vroeg.
Het is tenslotte in dit milieu dat door de twee leidsters en door zeven meisjes,
op 30 maart 1947, het besluit genomen wordt om een blijvende gemeenschap
te vormen. Hun doel zal zijn de gehele christenheid als „dienstmaagden des
Heren" naar het voorbeeld van Maria te dienen volgens de drie evangelische
raden en in een geest van voortdurend gebed. Dr. Klare Schlink werd de eerste
overste en allen ontvingen een dubbele kloosternaam, waarvan het eerste lid
voor ieder Maria was. Toen wegens de snelle groei van de communauteit het
huis, waarin zij woonden, te klein werd, begonnen de zusters eigenhandig een
nieuw tehuis op te trekken, dat „gebouwd is in geloof aan de Heer Jesus Christus" . De kapel werd gewijd aan het Lijden des Heren en het klooster kreeg de
naam van „Maria". Méér dan zestig zusters bewonen thans het klooster in
Darmstadt.
Grandchamp
De stichting van een tweede vrouwenklooster te Grandchamp, dat gelegen is
even buiten Neucha^tel in de vallei van de Areuse, vertoont een zekere parallel
met die van het klooster van Darmstadt. Ook hier werd het verlangen om een
vaste communauteit op te richten geboren uit een geestelijke bezinning. Het
allereerste begin van de nieuwe stichting was een driedaagse retraite die door
een kleine groep protestantse vrouwen in het rustige Grandchamp in 1931 gehouden werd, een ongewone gebeurtenis voor die tijd. De volgende jaren groei-
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de onder deze vrouwen het inzicht dat het „ware getuigenis van de vrouw uitgaat van de inwendige stilte, de aanbidding en het beluisteren van Gods Woord
in de meditatie". Een van de vrouwen, die verantwoordelijk waren voor het
zich steeds verder uitbreidende retraitewerk, voelde zich in 1936 innerlijk gedrongen om datgene wat tot nu toe haar leven uitmaakte, achter zich te laten en
een andere dienst in haar leven te beginnen. Hiertoe verzamelde zij een groepje
vrouwen om zich heen, dat langzaam in aantal toenam. Er werd een huis bijgebouwd met een kapel, eetzaal en veel kleine logeerkamertjes, dat heel het jaar
werd opengesteld voor retraitanten. Acht lange jaren, waarin het verlangen naar
een volledig religieus leven tot rijpheid kwam, volgden. De samenleving kreeg
steeds meer de aanblik van een geregeld communauteitsleven. Iedere stap, die
de groep zette, was een voorzichtig vooruitschrijden op tot nu toe onbewandelde
wegen: kloosterleven was binnen het reformatorisch christendom immers nog
vrijwel onbekend. In dit opzicht waren deze vrouwen werksters van het eerste
uur. Het betekende een grote stap op de af te leggen weg, toen in 1946 Grandchamp de regel van Taizé overnam. Volgens deze bad en werkte men vanaf
die tijd verder.
Plechtige uren waren voor de communauteit aangebroken, toen in 1952, na
,nogmaals lange jaren van zoeken in het gebed en in het evangelie, de overstemoeder en de zes eerste zusters haar eeuwige professie aflegden. Ook hier klonk
het „ecce ancilla Domini" van Maria door in het gelof tenf ormulier. Deze def initieve bindingen maakten van de communauteit een hechte werkelijkheid,
organisch en levend in gemeenschap van goederen, zich uitend in persoonlijke
armoede, die geleefd wordt ten opzichte van alle goederen, zowel geestelijke als
materiële; celibaat, om zich onverdeeld te geven aan Jesus Christus en aan zijn
dienst in de communauteit; aanvaarding van een gezag, waarbij gehoorzaamheid
betoond wordt aan de beslissingen, die genomen worden door de communauteit
en zich uitdrukken bij monde van de overste-moeder. Voor het eerst in de geschiedenis van de Reformatie leefden protestantse vrouwen in toegewijdheid
aan Christus door de band van drie eeuwige geloften in overeenstemming met
de evangelische raden.
Pomeyrol
Ook te Pomeyrol is de huidige communauteit voortgekomen uit een kleine
protestantse gebedsgemeenschap, ditmaal te Parijs. Acht zusters vormden het
eerste Franse reformatorisch vrouwenkloostertje.
Taizé
In 1939 had de praeses van de christelijke studentenfederatie, Roger Schutz,
zelf theologiestudent, in Lausanne een twintigtal medestudenten rond zich gegroepeerd. Daar vergaderden zij „in Zijn Naam", om zo elkaar geestelijk te
steunen en aan te moedigen. Na het uitbreken van de oorlog vertrok de initiatief nemer naar Fransebodem om in de zielzorg hulp te verlenen. Hij vestigde
zich in het gehucht Taizé, halverwege Dijon en Lyon in de nabijheid van de
eens zo beroemde en tot godsdienstige opleving inspirerende abdij van Cluny.
Daar konden joden en andere ongelukkigen een onderkomen vinden. Dit werk
voldeed echter niet aan de jonge theoloog. Hij wachtte op gezellen, die zijn
levensideaal, in gemeenschap Jesus Christus in de Kerk en in de wereld te dienen, wilden delen.
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Het liep enigszins anders dan hij verwachtte. De bezetting van geheel Frankrijk in 1942 dwong hem in verband met de Gestapo-huiszoekingen de wijk te
nemen naar Zwitserland, zodat de nieuwe stichting het levenslicht aanschouwde
in Genève. Na de oorlog werd zij definitief overgeplant naar Taizé en groeide
uit tot een evangelische gemeenschap volgens de oude traditie van de Kerk,
maar aangepast aan de eisen van de nieuwe tijd: de „Communauté de Taizé"
was geboren.
Pasen 1949 beschouwen deze „broeders" als de uiteindelijke stichtingsdatum.
Toen legden de eerste zeven „f rères", plat ter aarde uitgestrekt naar benedictij ns ceremonieel, de eeuwige geloften af. Zij deden dit in het kleine twaalfdeeeuwse kerkje van Taizé, dat reeds lang buiten gebruik was. Door toedoen van
Mgr. Roncalli, toenmalig nuntius van Parijs en voorbestemd voor de zetel van
Petrus, kregen zij de beschikking over dit oude bedehuis, dat zij voorzagen van
een fris en nieuw interieur. Gedurende de afgelopen tien j aar wies het ledental
van de broederschap aan tot een veertigtal, dat hier in een algehele toegewijdheid de lof zingt van de Heer, in vereniging met de grote kloosterfamilie op
deze wereld.
Bij het lezen van deze vier ontstaansgeschiedenissen valt het op welk een in
het oog springende overeenkomst zij bevatten in de wijze van ontstaan. Géén
van de vier stichtingen dankt zijn bestaan aan het initiatief van een gemeente of
kerk. Het is Gods Geest, die onder telkens wisselende omstandigheden één persoon aangrijpt. Deze verzamelt rond zich een groepje gelijkgeaarden, die zich
daarop samen in gebed verenigen. Uit de zich ontwikkelende gebedsgemeenschap groeit het verlangen om tot een stabiele eenheid van meer blijvend karakter te komen. Langs deze weg is het dat tenslotte deze protestantse christenen
de waarde herontdekken van een geloftenleven volgens de drie evangelische
raden.
Als wij daarbij op zoek gaan naar de drijfveren, die hen hiertoe aanzetten,
vinden wij er twee, die niet van elkander zijn los te maken. Allereerst de kostbare ontdekking van het bezit van een gemeenschapsleven, dat het individualisme doorbreekt en vervolgens het besef van de ernstige situatie in de wereld, die
vervreemd is van Christus en vraagt om mensen die zich samen geheel aan de
Heer toewijden om zich zo met elkaar verenigd in Hem in dienst te stellen van de mensen.
De regel van Taizé schrijft voor: „Bewaar in alles de inwendige stilte om te
blijven in Christus" en „Wees onder de mensen een teken van broederlijke
liefde en vreugde".
In Darmstadt komen de zusters viermaal daags samen in hun kapel voor
gemeenschappelijk gebed. Bovendien wisselen zij elkaar gedurende heel de dag
af in deze kleine gebedsruimte, zodat er voortdurend twee zusters onafgebroken
de communauteit vertegenwoordigen in het gebed. Iedere zuster krijgt een eigen
intentie voor gebed en boetvaardigheid: één voor de Kerk in Duitsland, één
voor de Oosterse Kerken, één voor de katholieke Kerk, ook één voor de Paus
enz. Een heel bijzondere plaats nemen de joden in in dit gebed .... een eerherstel voor de smaad dit volk in de tweede wereldoorlog aangedaan.
De broeders van Taizé zingen gezamenlijk iedere dag hun ochtend- en avondofficie. 's Middags komen zij samen voor een stil gebed, dat wordt ingeleid
door enkele verzen uit het evangelie. Het verlaten kerkje is weer vervuld van
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de lof van God. In meditatie en contemplatie komen zij tot een persoonlijke
vereniging met God.
Grandchamp bidt driemaal daags de getijden: dit goddelijk officie verbindt
de communauteit met het grote gebed van de universele kerk. Daar waar zij het
verst van de wereld verwijderd lijken, bidden de zusters verenigd in de
Heer voor een uiteengeslagen wereld —.
Ook het apostolaat kent dit dubbele ritme van inkeer in de Heer om uit te
gaan naar de mensen. De Marienschwestern hebben een gastenkwartier dat
getuigt van hun oecumenische gerichtheid. Overdag werken zij buiten de
vaste gebedstij den als gezinsverzorgsters, verpleegsters en bezoeksters van de
gevangenis. Twee van hen leven in het verre Israël en verrichten daar hun lief dewerk in een moeilijk arbeidsterrein.
Na het ochtendofficie leggen de „f rères" in Taizé hun witte albes af en
beginnen aan hun dagtaak, gekleed in trui en kakibroek, spijkerbroek of een
keurig colbertcostuum, al naar gelang hun functie van landbouwer, arts, pottenbakker, retraiteleider, drukker of glazenier. Reeds in 1950 gingen enkele broeders als arbeiders in een naburige fabriek werken om in hun eigen onderhoud
te voorzien. Vanwege het toenemend aantal broeders werden er „f raternités"
gesticht in Marseille, Parijs, het Roergebied, Algerije en op de Ivoorkust. Kenmerkend voor hun eensgezindheid in de Heer is het dat deze jongere kloosters
op hetzelfde uur als in Taizé hun heilig officie bidden. Onlangs begonnen de
broeders met het ontplooien van een nieuwe werkzaamheid. In het dorp Cormatin, vier kilometer van Taizé gelegen, bouwden zij een modern buitencentrum. Daar organiseren zij ontmoetingen tussen mensen van allerlei godsdienstrichtingen met het doel hen attent te maken op de talrijke scheidsmuren in de
hedendaagse maatschappij. Het ligt in hun bedoeling ook leken actief te gaan
betrekken in dit werk.
Hun tweede-ordegenoten, de zusters van Grandchamp, beschouwen het als
hun gemeenschappelijk doel „er voor de mensen te zijn". En ze zijn dan ook
aanwezig in hun eenvoudige katoenen dracht en een korte blauwe sluier: in de
troosteloze armenwijken van Parijs als „een voortdurende aanwezigheid van
gebed" ; in Noord-Afrika tussen de allerarmsten van de muselmanbevolking,
levend in een barak die daar door hun broeders van Taizé werd neergezet; in
hun dochterstichtingen van Frankrijk en Zwitserland; en uiteindelijk in hun
rustig klooster van Grandchamp als gastvrouwen voor de groepsretraiten.
Noemden wij Grandchamp de „tweede orde" van Taizé, het protestantse
kloosterwezen bezit ook zijn „derde orde". Daarbij kan zich iedere man of
vrouw aansluiten, die een geestelijk leven wil leiden in de geest van Taizé of
Grandchamp, de geest van „vreugde, eenvoud en ontferming". Deze derde orde
wordt genoemd „la grande communauté". Van de leden wordt met nadruk
gevraagd om open en eerlijk te staan tegenover de andersdenkenden, geen
twistgesprekken met hen te voeren en zich te hoeden voor kwaadspreken.
Natuurlijk is het onmogelijk dat een dergelijk geheel en al van de gangbare
protestantse opvatting verschillende visie op het kloostergemeenschapsleven
ongemerkt aan de protestantse aandacht voorbij kan gaan.
In het tijdschrift Kerk en theologie komt Prof. Dr. G. C. van Niftrik dan
ook te spreken over Taizé, waar hij enkele dagen door mocht brengen. Hij constateert dat men er een eigen leven wil leiden, al wil men niet geheel buiten de
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kerkelijke instellingen staan. Zelfs wil men de gemeenten en instellingen van
binnen uit hervormen. Het grootste probleem acht Dr. van Niftrik de verhouding van Taizé ten opzichte van de Kerk. Er is een grote openheid voor de
wereld, een sterke oecumenische geest. Het staat echter met een zekere lijdelijkheid en lijdzaamheid tegenover het woord en de daad van de kerken, waarmee
men te maken heeft. Men zal zich ooit moeten uitspreken over zijn kerkelijke
positie. Bij het leven in celibaat maakt Dr. van Niftrik de volgende aantekening: Wat ons als protestant wellicht het meest interesseert over de gelofte van
levenslang celibaat, zegt de regel dat dit een grotere mate van beschikbaarheid
betekent voor de zaken van het koninkrijk Gods. Het is geen doel in zichzelf.
Men meent zich aldus meer en beter aan de liefde tot God te wijden. „Het lijkt
mebuitengewoon moeilijk maar gelukkig ook niet nodig een oordeel over het
celibaat uit te spreken. Deze broeders achten het nodig in een versexu.aliseerde
wereld dit teken te stellen. Het kan ook anders. Voor zover ik zien kan zit er
niet de pretentie in een hoger en heiliger levensstaat dan de gehuwde te bereiken". Zijn eindoordeel over dit experiment klinkt heel gunstig.
Al eerder was er over de kloosterstichtingen in protestantse kringen in Nederland een publikatie verschenen, en wel van de hand van Dr. J. H. van Beusekom, getiteld: Het experiment der gemeenschap. Daarin komt de schrijver tot
een waardering van deze stichtingen vooral vanwege hun sterk beleefd gemeenschapsbesef. Op dit punt vullen zij de reformatorische kerkleer doeltreffend
aan; zij realiseren daarmee de Kerk, zowel door hun voorbeeld als door hun
daadwerkelijk dienstbetoon.
In een artikel, dat dit boek bespreekt, schrijft Dominee Waardenburg op zijn
beurt dat de reformatie-orden, die gesloten groepen vormden en opgingen in de
verdienstelijkheid van zelfrechtvaardiging, nooit heeft geduld en ook nooit dulden zal. Het zou echter zijns inziens een enorme winst zijn, wanneer met
behoud van de waarheid der reformatie, binnen de gemeente groepen ontstonden, die in een onderlinge verbintenis zonder die vervloekte vrijblijvendheid
als een open, mondige gemeenschap tot dienstbetoon aan anderen en aan de
wereld als het ware exemplarisch voor de gemeente uitgingen.
Prof. Dr. J. T. Bakker zet in Trouw zijn mening over het boek van Dr. van
Beusekom uiteen. Waarom, zo vraagt hij zich af, zouden er vandaag in onze
gemeenten geen mensen zijn, die Jesus zalig spreekt, omdat zij zich losmaakten
van aardse bindingen om Hem volledig en met overgave te volgen ? .... Hiervoor is ruimte nodig, niet de ruimte van het niet-meer-reformatorisch zijn, maar
de ruimte van het experiment. Opvallend is het aldus Prof. Bakker dat
Dr. van Beusekom in zijn boek steeds weer één thema opneemt: Wij komen de
dingen niet te weten, als wij niet bereid zijn ze eerst te doen. Je kunt niet experimenteren zonder fouten te maken, maar je kunt beter fouten maken dan uit
angst voor het experiment op je stoel blijven zitten. Dr. van Beusekom acht, zo
schrijft Prof. Bakker tenslotte, de kerken van de reformatie met hun betrekkelijk eenvoudige structuur in kerkelijk opzicht, een geschikte speelruimte voor dit
experiment, die dan ook gebruikt moet worden.
Samenvattend mogen wij zeggen dat de mening van deze vier protestanten
getuigt van een belangstellende waardering, die een reserve bevat, waar het gaat
om het behoud van het reformatorisch erfgoed. Basis van deze waardering is
het in deze stichtingen beleefde gemeenschapsideaal én hun bereidheid de kerk
te dienen.

LETTERKUNDIGE
KRONIEK

Panegyriek of pamflet?
Michel de Saint-Pierre of Jean Forton?
DR. JOS. DANIELS S.J.

E leerling van de middelbare school blijft in de belangstelling staan van de
moderne Franse schrijvers. Noemen wij slechts Paul Guth, Le nas f aux
Michel Butor, Degrés, die hun avonturen laten spelen op de
staatslycea en Jean Forton, L'épingle du jeu, Michel de Saint-Pierre, Les nouveaux aristocrates, wier helden in de Jezuïeten-colleges hun thuis hebben.
Men leest de hedendaagse Franse schrijvers nauwelijks voor zijn plezier, zozeer overheerst er het grijs: het is een grauwe werkelijkheid, die er in geschilderd wordt, tegen de achtergrond van een al even weinig bemoedigende metafysica. Waar blijft dan „le plaisir de lire" ? Michel de Saint-Pierre breekt in zijn
laatste roman resoluut met die traditie. Met schone gevoelens maakt men geen
schone letteren, maar met vicieuze per se ,evenmin. De auteur van Les nouveaux
aristocrates l) , een geboren schrijver, zoals zijn oom Montherlant hem bij zijn
debuut verwelkomde, waagt het met schone gevoelens en hij heeft een knap
boek geschreven, dat men in één adem uitleest. Probeer dat maar eens met
Degrés van Butor!
Op de drempel staat de parabel van het verloren schaap uit Matthaeus XVIII,
dat éne waarover er meer vreugde is in de hemel dan over de negen en negentig
andere. De titel verwijst naar die zeer jonge mensen, welke de elite zullen vormen van de toekomst. Het zijn aristocraten, in dit geval inderdaad knapen uit
een voornaam sociaal milieu, op een enkele na, maar de auteur bedoelt eigenlijk
met die naam jongens uit elk sociaal milieu, „qui se reconnaissent à des traits de
raffinement, d'exigence et d'inquiétude". Zij zoeken heel iets anders op deze
wereld dan gelukkig te zijn in de gewone zin van het woord: „Je ne pense
jamais au bonheur'', schrijft de negentienjarige Geof f roy de Laval, een der kameraden van de hoofdfiguur Denis Prullé-Rousseau. De huidige Nederlandse
katechismus zegt wel in het antwoord op de eerste vraag: „Waartoe zijn wij op
aarde ?'' „Om hier en hiernamaals gelukkig te zijn". Maar Onze Lieve Vrouw
sprak heel anders tot de kleine Bernadette in Lourdes: „Je ne vous promets pas
que vous serez heureuse dans ce monde, mais dans l'autre". Als de eindexamenklas daarover aan het praten raakt met de leraar in de wijsbegeerte, geeft deze
als zijn diepste overtuiging weer: „Le bonheur n'est pas de ce monde; pas
davantage que le Royaume. Mais il faut être un héros ou un homme très jeune
pour se détacher vraiment du bonheur. Et il faut être un saint pour s'en détacher
sans orgueil" .
Ziehier de korte inhoud. Philippe de Maubrun, die zopas zijn zestienjarige
vorming in de Sociëteit van Jesus beëindigd heeft, krijgt van zijn oversten de
opdracht om, een paar maanden voor het tweede gedeelte van het baccalaureaat,
de leraar in de wijsbegeerte, Monsieur Sauvageot, die door de jongens op de
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handen werd gedragen en nu overleden is, in zijn college ergens in het departement Seine-et-Oise te gaan opvolgen. Na het falen van de gebruikelijke pogingen om hem het leven in de klas lastig en onmogelijk te maken, weet de nieuwe
docent zijn klas voor zijn persoon en voor zijn ideeën te winnen. De jonge
Denis echter, een uitermate begaafde leerling, die met kop en schouders boven
zijn klasgenoten uitsteekt, onbuigzaam van karakter en koppig in zijn jeugdig
atheïsme, blijft openlijk tegen Philippe vechten. De haat van de jongen tegen
de hedendaagse verschijningsvormen van de religie en de apostolische, de puur
menselijke bekommernis ook van de priester-leraar om zijn pupil, vormen het
smartelijk conflict, dat uitloopt op de verwijdering van Denis uit het college, de
plek op aarde, welke zijn enige thuis was.
Met de term nouveaux aristocrates heeft Michel de Saint-Pierre willen antwoorden op het woord tricheurs, dat synoniem is geworden van boef of schoft
in het algemeen, terwijl het eigenlijk alleen op valsspelen wijst. Zijn de jonge
helden van dit boek dan geen echte nozems ? onevenwichtige adolescenten, keihard in hun taal en in hun doen en laten, maar onzeker over de achtergrond en
het perspectief van hun leven ? Denis is dat wel in de eerste plaats. Hij speelt
met zijn leven op de scooter alleen om de andere weggebruikers dwars $e zitten;
hij gedraagt zich op de meest onbehouwen manier tegenover zijn docent; is
stamgast in een kroeg, waar allerlei ongure elementen elkaar vinden, terwijl hij
zelf zich niet encanailleert; flirt, maar blijft vasthouden aan zijn lichamelijke
kuisheid „comme à son vice"; organiseert met zijn al even geëmancipeerde zusje
Mab een drinkfeest, dat noodzakelijk moet uitlopen op dezelfde tonelen als in
de film Les tricheurs te zien waren, maar hij heeft tevoren alle kamers af gesloten, kortom „c'est un dur, un petit dur", zoals de Prefect, Pater Menuzzi, hem
typeert.
Maar daarnaast wil hij volkomen zindelijk denken: al heeft hij het geloof
verloren, hij zal het in het later leven wel terugvinden, dank zij de invloed van
zijn overleden en aanbeden leraar M. Sauvageot en, langs de lijnen van de gemeenschap der heiligen, dank zij de offerzin van Philippe de Maubrun. Hij
ontdekt, dat zijn vader, beroemd chirurg, het houdt met een andere vrouw, en
dat zijn mondaine moeder te tedere gevoelens koestert voor een of andere letterkundige fantast, maar hij behoudt een grote behoefte aan geborgenheid thuis en
blijft van zijn moeder houden. Hij is zo gevoelig voor het spreken van de bomen
in het bos en de taal der rozen in de tuin van het college. En tenslotte zijn er de
„actes gratuits', die wijzen op mogelijkheden tot een absoluut vergeten van
zichzelf. Al verfoeit hij de wereld van de volwassenen, van wier onmacht tot
opvoeden en leiding geven zijn verfomfaaid leven de vrucht is, hij heeft respect
voor de hoge, gerijpte ouderdom. Zijn weg kruist die van een tweeëntachtigjarige Russische kolonel uit het voormalig czaren-regime. Hij weet, dat de oude
man droomt van een oude ikoon; hij laat hem die aan huis bezorgen namens
een onbekende gever; vijfendertig duizend francs gaan er mee heen, maar wat
betekent geld ? De vijfduizend die hem resten, geeft hij aan de eerste de beste
blindeman op straat en hij voelt zich gelukkig. Na een nieuwe scène op school
Denis heeft een schotschrift tegen het geloof in druk doen verschijnen dat
de doorslag zal geven tot zijn verwijdering —, verkoopt hij zijn scooter en
besteedt het geld om de kolonel, die doodarm is, maar zo graag aan iemand
bevelen zou uitdelen, aan een huishoudster te helpen; als toegift een kist havanna's en Denis' zakken zijn weer leeg: acte gratuit. Staat deze romantiek, stijl
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1960, zo ver af van Cyrano de Bergerac's panache en Flambeau's : „Je fais du
luxe"?
De auteur analyseert vlijmscherp de wereld van de hedendaagse zeventien- tot
twintigjarigen. Hij kan als een „binnenstaander" spreken, want voor het schrij ven van deze roman is hij gedurende een half jaar naar zijn eigen, vroegere
college teruggegaan om met de jongens samen te zijn en met hen de filosofielessen te volgen. Om samen te zijn ook met de staf. C'est la vie en rose ! Een
juweel van een rector en een groepje puike priester-leraren. Philippe leeft er
zijn persoonlijk drama: zijn onmacht om „in actione contemplativus" te worden,
een contemplatief mens midden in de arbeid. Hij heeft ervan gedroomd om,
naar Ignatius' ideaal een arm en vernederd missionaris te worden samen met de
arme en vernederde Jezus; en nu geeft men hem de eervolle post van hoofdleraar in de hoogste klas en benoemt men hem tot geestelijk leidsman van de
grote leerlingen: „la Croix s'éloigne et le bruit des pieds nus s'éteint ....".
„Diaes-vous bien ceci, zegt de Rector; nous savons tous, avec vous que l'éducation est au-dessus de nos forces .... Le Recteur haussa les épaules, comme pour
s'excuser d'un ton si grave. Puis il serra la main de Philippe, ajoutant à voix
basse, tandis qu'un sourire furtif glissait sur son visage comme un rayon de
soleil sur un vieux mur: Personne n'est digne d'enseigner".
De Noordnederlandse priester, nuchterder, meer met twee voeten op de
vaderlandse kleigrond, drukt zich anders uit dan in de vervoerde termen, waarmee de Franse schrijver de religieuze diepte-structuur van dit groepje leraren
weergeeft. Wat niet wegneemt, dat Michel de Saint-Pierre op zijn best is in de
pathetische dialogen tussen de Rector en Philippe, tussen deze laatste en de
vader van Denis. Wij zijn allemaal maar mensen. Pater Menuzzi is een voorbeeldig studie-prefect, maar Philippe, wiens geest aan het dwalen gaat „comme
un chien méchant", vraagt zich toch af: „Pourquoi faut-il qu'un Préfet des
études se dégrade en policier ?" Zo blijft er het spel van licht en schaduw ook
bij de beste leraren-staf. Wanneer de Rector de jongen wegstuurt, brengt hij
hem een zin in herinnering die Denis' vereerde meester eens geschreven heeft:
„La liberté, qui est tout, n'est pas grand-chose hors des rigueurs de 1'obéissance.
Mais il faut, pour comprendre cela, une vie de prière, de réflexion et d'amour".
Denis eut un sursaut de revolte, après un temps de réflexion: „Une vie ... .
entière ? Sauvageot .... Monsieur Sauvageot a bien écrit: une vie" ? Alors, comment voulez-vous que moi .... Eh bien, je vais m'en aller du college .... Mais
je pars avec une idée dans le cra^ne. Avec l'idée que vous n'êtes pas juste". Z6
moeilijk is het ook voor de bestwillende mens om in het leven zonder vuile
handen te blijven.
De visie van Michel de Saint-Pierre op een katholiek college, anno 1960,
moge dan al iets van een panegyriek hebben, hij heeft de schaduwzijden niet
vergeten. En dat bemoedigt iedere insider, die weet dat zulk een huis maar een
nisson-hut is, die met moeite door God wordt overeind gehouden. De figuren,
welke hij ten tonele voert, leraren en leerlingen, zijn in ieder geval mensen met
stijl: aristocraten in wier handen de toekomst zinvol is. Hij beschrijft personen
en milieu met die soepelheid van taal en dichterlijke verbeeldingskracht, welke
een schrijver van ras openbaart: „A demi cachées par l'angle d'un mur de briques, les roses du Frère Paul-Emile distillaient paisiblement un mystère. Leurs
parfums sommeillaient en rond dans le soleil comme des chats. Denis avait
remarqué, depuis quelques jours une rose. Elle était d'un rose délicat, ouvragé,
,
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avec des retroussis boudeurs comme aux lèvres d'une Infante. Elle s'ouvrait à
1'écart, en haut d'une tige qui se balancait au moindre vent. Solitaire dans son
orgueil naïf, elle semblait éclairée de l'intérieur par on ne savait quel amour. Le
garçon ne regardait aucune autre rose depuis qu'il l'avait découverte. Il allait
droit à elle seule. Mais un respect dont il n'avait pas conscience l'empêchait
d'approcher d'elle son visage. Elle était de ces fleurs qu'on ne respire pas ...".
Zulke petits poèmes en prose zijn niet zeldzaam in dit voorname boek.

Jean Forton is ook leerling op een Jezuïeten-college geweest, een maand of
zes, in de buurt van Bordeaux. Het was midden in de hongerwinter van 1944.
Hij heeft er zo geleden, dat hij sinds vijftien jaar rondliep met het idee zich te
wreken door een anti-Jezuïeten-roman. Het boek is onlangs verschenen: L'épingle
du jeu 2 „Tirer son épingle du jeu" betekent: zich handig uit een hachelijke
zaak weten te redden: de titel is te vertalen door: De handigheid. Waarop dat
slaat zal zo aanstonds blijken.
De ik-figuur, Michel de Pierrefeu, komt voor zijn laatste studiejaar van het
staatslyceum op het college van de Paters. De staf is daar beneden alle peil, de
leerlingen blijken ogendienaars, de huisvesting
de school heeft moeten evacueren is ellendig, de voeding slecht; eens heeft men de jongens zelfs kattevlees opgediend (denk maar eens terug aan de hongerwinter boven de rivieren
in Nederland !). Michel vindt een groepje gelijkgezinde vrienden: Josse, Durieu
en Rabacholles, weerbarstige jongens, die in conflict komen met Pater Prefect,
een echte sadist, en wier belevenissen op school en daarbuiten, op het studie- en
op het amoureuze vlak, de draad van het verhaal vormen. Zij komen tenslotte
voor de tuchtraad van het college, zullen als straf de hele paasvakantie schoolblijven, maar dan verandert om onverklaarbare redenen opeens de tactiek van de
Prefect: hij maakt er voor de jongens heerlijke uitgaansdagen van, bekent fout
te zijn geweest en zoekt met alle nadruk hun vriendschap. De jongens blijven
echter recalcitrant, zij voelen zich te diep geschonden. Toch weet de Prefect bij
gelegenheid van een vervroegde grote vakantie hen te winnen voor ondergrondse
activiteiten. Zij plegen samen enige vrij onbetekenende aanslagen. Slotepisode:
de Duitsers ontdekken hun schuilplaats. Om de echte waarden, dat wil zeggen
zichzélf, veilig te stellen, laat op het moment van de overval de Pater na de
jongens te waarschuwen. Hij veroordeelt hen zo ter dood en redt zelf het vege
lijf: Jusqu'au départ des troupes allemandes il demeura terré dans les bas-fonds
du college. A la rentrée suivante, décoré, chargé d'honneurs, il fut nommé
Superieur, puis peu après Provincial, poste qu'il méritait amplement, malgré son
jeune áge, pour ses exceptionnelles qualités d'organisateur et de meneur d' hommes". Dat is zijn „épingle du jeu" en het laatste woord van de roman.
Alles wat hij vertelt is historisch, verklaart de auteur in een intervieuw. „Oák
de slot-episode ?" „Neen ! dat is een ploertenstreek (excuseer de term !) , die ik
op mijn beurt ten opzichte van hen heb uitgehaald".
„Hén", dat is de gehele Orde. Eigenlijk is Jean Forton vooral gebeten op
twee Paters, waarvan hij veel te lijden heeft gehad tijdens zijn korte verblijf op
het college. De historische personen, die model stonden voor de roman-figuren,
waren zieken. De Prefect is gestorven in een inrichting voor geestelijk-gestoor).
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den, de leraar verblijft daar nog. Iedereen heeft natuurlijk het recht een rancuneus boek te schrijven over zijn „vervloekte jeugd", maar het is onedel zich
daarbij te wreken op zieken. Wrok is een vergiftigde inspiratiebron: men proeft
er de behoefte om te doen lijden met wreed genot. De Prefect is gek, dat blijkt
bij het eerste optreden; de leraar een achterdochtige, intrigerende figuur; het is
een besliste beleidsfout van de verantwoordelijke oversten om de jeugd aan
zulke deficiente krachten toe te vertrouwen. Maar Jean Forton heeft naar aanleiding van zijn korte, trieste ervaringen een aanklacht gelanceerd tegen de
gehele Orde. Een satire kan lichtvoetig zijn: er zijn er genoeg over de Sociëteit
geschreven en wat voor ... ! Denk aan de Provincieles. Maar een pamflet kent
alleen het zwart-wit, geen nuances, het wordt meestal met te dikke inkt geschreven om een literaire creatie te zijn: „Tel est leur pouvoir. Entre la peur qu'ils
répandent en nous et cette domination qui s'empare jusque de nos sentiments
les plus intimes, ils finissent par nous disloquer, nous abrutir, nous rendre
láches, sans volonté, des fantómes d'êtres ....".
„Le service de Dieu exige-t-il une telle dureté de coeur ? Pas un qui ne soit
pétri de haine, inaccessible à 1'indulgence, à la pitié. Entre eux ils se dévorent et
se regardent en frëres ennemis, et pour nous ils n'ont que mots blessants, cruauté, violence ....". Citaten als deze zijn gemakkelijk te vermenigvuldigen.
Kom, kom, mijnheer Forton, is dat geen pure kwaadwilligheid?
Zo komt het dat dit boek waarin zich zonder twijfel een talentvol schrijver
uitspreekt, zodra het gaat om de gevoeligheid van de jeugd voor de natuur, om
een liefdesidylle of de behoefte van de jonge mens om zich bemind te weten,
belangeloos en rechtvaardig gediend, per slot van rekening slechts een bijdrage
is geworden voor de verzuurde schoolstrijd, waaronder het Franse volk maar
blijft zuchten. „L'école libre", staat er op de flap: kijk, zo is nu de bijzondere
school ! En op de achterzijde van de omslag wordt men uitgenodigd om in dit
oneerbiedige, woedende en hartstochtelijke boek „het meedogenloos proces mee
te maken van een roemruchte Orde", wier streken hier ontmaskerd worden. Het
heeft verleden jaar ernstig meegedongen naar de Prix Goncourt. Misschien is
het om bovengenoemde redenen afgewezen: „Les jésuites méritent des ennemis
d'une autre taille et d'une autre qualité", besluit André Rousseaux zijn kritiek in
de Figaro littéraire.
De leerlingen komen er al even slecht af als hun meesters. Zijn zijn verdorven, leugenachtig, dieven en vooral dom. Daartegenover kent het staatslyceum
slechts een elite. Daartegenover passen slechts slinkse handgrepen als de restrictio mentalis Escobar
doet zowaar
aa
nog opgeld in .
1960
..
^ en een bespotteli^ke tuchtraad. Dat z ij n pure elementen uit de klucht. Maar men kan ook
leren van zijn eigen caricatuur. Daarom neme wie met de middelbare schooljeugd te doen heeft, Forton's boek tóch ter hand.
..

Michel de Saint-Pierre schreef een panegyriek, Jean Forton een pamflet. Wie
zijn leven slijt tussen de muren van een middelbare school weet, dat de waarheid
in het midden ligt; en dat wellicht met het slagen van één leerling in het leven,
zijn eigen leven zinvol was.

Politiek
Overzicht
INTERNATIONAAL

D

E besprekingen tussen Frankrijk en het FLN te Evian, die toch al zo moeilijk waren tot stand gekomen, zijn op 13 juni onderbroken door de Franse
delegatie o.l.v. minister Joxe. Zij bleken op 3 punten volkomen te zijn vastgelopen nl. de toekomst van de Sahara, de garanties voor de Europese bevolking
van Algerije en de wapenstilstand; van Franse zijde achtte men het gewenst de
onderhandelingen voor enkele weken op te schorten, opdat men zich aan beide
zijden kon beraden over ev. wijzigingen in de tegenover elkaar staande opvattingen. Het FLN spreekt van een eenzijdig Frans optreden en zegt af te wachten of de Gaulle een stap zal doen om het gesprek weer te hervatten. De laatste
maakte reeds bekend, dat de door Frankrijk eenzijdig afgekondigde wapenstilstand, die tot 20 juni zou duren, ook na die datum zou blijven gehandhaafd.
Tot nu toe is officieel van beide zijden niets gedaan, waardoor de moeilijkheden
zouden worden vergroot; wel is er een toenemende activiteit van terroristen in
Algerije waarneembaar en als gevolg hiervan zijn talrijke nieuwe slachtoffers
gevallen, maar de Gaulle bagatelliseert deze ontwikkeling en spreekt over het
„bakkeleien", waaraan een einde moet komen. Beide partijen zijn overigens
bereid om de onderhandelingen te hervatten en men verwacht, dat generaal de
Gaulle tijdens zijn a. s. reis door Lotharingen nieuwe besprekingen zal aankondigen in het begin van juli. Van Franse zijde kondigt men echter ook aan, dat
men, als de onderhandelingen tot niets zouden leiden, zal overgaan tot een
verdeling van Algerije in een Europees en een Algerijns deel, een plan, waartegen Marokko reeds bij voorbaat heeft geprotesteerd, daar dit zou leiden tot
een nieuwe oorlog; Marokko verlangt van Frankrijk een Noord-Afrikaanse
politiek, gericht op 25 miljoen Afrikanen. Het lijkt ons, dat Frankrijk wel
geneigd zal zijn hierop in te gaan, als ook de Sahara-kwestie tot een voor ieder
aanvaardbare oplossing kan worden gebracht; het FLN heeft de laatste weken
moeten merken, dat zijn standpunt betreffende een Algerijnse Sahara op geen
stukken na door iedereen gedeeld wordt; had het aanvankelijk beweerd, dat
Modibo Keita, president van Mali, zijn standpunt volledig steunde, later bleek
uit een communiqué na besprekingen tussen Keita en Bourguiba van Tunesië,
dat beiden de Sahara beschouwden als een Afrikaans territorium; men vraagt
zich nu af of ook andere Afrikaanse landen dit standpunt niet zullen gaan
delen, tengevolge waarvan Ferhat Abbas zich genoopt zou zien water bij zijn
Algerijnse wijn te doen.
Op 20 juni ontving de Franse president een merkwaardig officieel bezoek.
Op die dag arriveerde nl. in Parijs het West-Duitse staatshoofd, Lübke. Dit
bezoek het eerste officiële bezoek in vredestijd van een Duits staatshoofd
aan de Franse hoofdstad illustreerde de grote mate van samenwerking, die er
de laatste jaren .tussen de twee oude vijanden is ontstaan. Van beide zijden ziet
men in, dat een goede onderlinge verstandhouding een levenskwestie is niet
alleen voor Frankrijk en W.-Duitsland, maar voor heel Europa, te meer daar de
dreiging uit het Oosten de laatste maand weer sterker is geworden.
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In verband met de verscherpte houding van Rusland t.a.v. de kwestie Berlijn
staat ook het besluit van de Gaulle om een divisie Franse troepen van Algerije
naar Europa over te brengen; hiermee wil hij niet alleen laten zien, dat hij een
definitief einde verwacht van de Algerijnse oorlog, maar tevens de Franse
bijdrage aan de NATO zolang te gering wegens het gebonden zijn in Algerije weer enigszins op peil brengen. Versterking van de NATO is zo dringend nodig, dat er ook sprake was van het intrekken van het verbod om Amerikaanse vliegtuigen met kernladingen te stationeren op Franse luchtbases, een
verbod, dat een gevolg was van de Franse eis medezeggenschap te hebben bij de
beslissing over het gebruik van de atoomlading.
Boven hebben wij al even gewezen op nieuwe moeilijkheden rond West-Benlijn. Deze kwestie is weer op de voorgrond gekomen na de ontmoeting tussen
Kennedy en Chroestsjef in Wenen op 3 en 4 juni 1.1. Wij zouden allereerst
willen wijzen op een verschil met vorige ontmoetingen tussen de staatshoofden
van beide grote mogendheden. Zowel tijdens en na de conferentie van Génève
in 1956 als na de besprekingen in 1959 in Camp David scheen het Westen er
behoefte aan te hebben de resultaten zo rooskleurig mogelijk voor te stellen.
Min of meer kunstmatig kweekte men de geest van Génève resp. Camp David
en het was alleszins redelijk, dat de Sovjet-Unie deze opvatting versterkte, daar
zij alleen maar kon profiteren van een zekere zorgeloosheid in het Westen als
gevolg hiervan.
Na Wenen lagen de zaken anders. Het was voor de Oostenrijkers erg aanlokkelijk om verband te leggen tussen deze bijeenkomst en die van het Wener
Congres in 1815 ; het was voor hen erg prettig zich een ogenblik voor te stellen,
-dat in Wenen weer eens grote politieke beslissingen werden genomen, die een
keerpunt zouden vormen in de wereld en daarom sprak men een ogenblik van
het „wonder van Wenen", maar al spoedig bleef van deze wensdroom weinig
over. Het leek er op, dat Chroestsjef meer behoefte had om de resultaten van
Wenen zo gunstig mogelijk voor te stellen, maar in het Westen herhaalde men
de fout van beide vorige keren niet. President Kennedy streefde in zijn terugblik niet naar een of ander persoonlijk succes, maar gaf een eerlijk verslag, dat
hij zelf samenvatte in de woorden „somber, maar onmetelijk nuttig".
Somber, omdat alle wereldkwesties de revue passeerden, maar er nauwelijks
op een punt de mogelijkheid bestond om tot overeenstemming te komen.
Natuurlijk was het niet te verwachten, dat er akkoorden tot stand zouden
komen; van beide zijden was gewaarschuwd tegen al te grote verwachtingen en
speciaal Kennedy had er op gewezen, dat hij niet ging onderhandelen doch
slechts verkennen. Bij deze verkenning bleken de standpunten van beide partijen diametraal tegenover elkaar te staan zowel t.a.v. het stopzetten van de
proeven met kernwapens, waarvoor Chroestsjef zelfs nauwelijks nog interesse
leek te hebben, als t.a.v. de kwestie West-Berlijn. Het enige lichtpuntje, dat
men meende te zien, had betrekking op Laos; men achtte het mogelijk, dat de
besprekingen hierover in Génève nu enige voortgang zouden hebben, maar tot
nu toe is ook daar weinig van terecht gekomen. In zake Laos kwam men niets
verder op de veertienlanden-conferentie, maar wel werd er een klein succesje
bereikt op de bijeenkomst van de drie prinselijke leiders, nl. die van de officiële
regering, de Pathet Lao en de neutralistische groep; zij besloten een nationale
regering te vormen, maar zetten de ruzie daarna voort over de vraag, wie daar
nu de leiding zou moeten hebben.
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Toch noemde Kennedy de besprekingen in Wenen ook onmetelijk nuttig.
Beide topfiguren hebben elkaar a.h.w. de maat genomen; zij kunnen weten
wat zij aan elkaar hebben en de president van de Verenigde Staten heeft van
zijn kennis onmiddellijk gebruik gemaakt om bij zijn verslag aan het Amerikaanse volk tevens de nadruk te leggen op de noodzaak van zijn hulpprogram
op lange termijn, waarvoor in het Amerikaanse Congres weinig animo bestaat;
hij hoopt op deze manier enige druk op het Congres te kunnen uitoefenen. Ook
de Sovjet-premier kan weten, wat hij aan zijn tegenstander heeft, daar alles er
op wijst, dat Kennedy, hierin zeker gestijfd door de Gaulle, duidelijk heeft
gemaakt, dat het Westen niet van plan is af te zien van zijn rechten in WestBerlijn.
Chroestsjef heeft deze kwestie in de afgelopen maand weer naar voren
geschoven. West-Berlijn is een doorn in het oog zowel van Oost-Duitsland als
van de Sovjet-Unie. Dit vrije, zich economisch gunstig ontwikkelende stadsdeel
oefent een voortdurende aantrekkingskracht uit op de bevolking van OostDuitsland. Chroestsjef stelt nu, dat de grote vier moeten bewerken, dat er
onderhandelingen worden gevoerd tussen Oost- en West-Duitsland om tot een
eenheid te komen, waarna met dit éne Duitsland een vrede kan worden gesloten.
Voor het geval, dat deze onderhandelingen geen resultaat zouden hebben, zou
Rusland met beiden afzonderlijk of met een van beiden een apart vredesverdrag
sluiten. Men verwacht, dat na het 22e partijcongres in oktober a.s. nieuwe
ernstige moeilijkheden zullen ontstaan over de positie van West-Berlijn. Men
kan Rusland niet verhinderen een afzonderlijke vrede met Oost-Duitsland te
sluiten; niet geheel ten onrechte verwijst Moskou naar de afzonderlijke vrede,
die met Japan is gesloten. Het gaat er echter om in hoeverre de Oost-Duitse
regering mag en zal optreden op de toegangswegen naar West-Berlijn, die
allen via Oost-Duits gebied lopen. Het Westen heeft voortdurend laten blijken,
dat het zijn rechten op vrije doorgang onverkort handhaaft; men wil aan de
Sovjet-Unie duidelijk maken, dat zij in dezen niet moet rekenen op meningsverschillen tussen de Westelijke mogendheden onderling ook niet n.a.v. een
voorstel van de invloedrijke senator Mansfield, die pleitte voor samenvoeging
van Oost- en West-Berlijn tot een vrije stad, waarbij de toegangswegen onder
internationale controle zouden komen. Een ogenblik dacht men aan een proefballonnetje van de Amerikaanse regering, maar de scherpe kritiek op dit plan
ook van officiële zijde heeft dit gerucht snel de kop ingedrukt.
In een redevoering op 28 juni zei Chroestsjef opnieuw een vredesverdrag met
Oost-Duitsland te zullen sluiten, maar tevens dat daarbij de Westelijke rechten
van vrije toegang tot West-Berlijn zouden worden gegarandeerd; hij vervolgde
echter met er op te wijzen, dat, daar de toegangswegen nu eenmaal over OostDuits gebied lopen, er door het Westen een overeenkomst met Oost-Duitsland
zou moeten worden gesloten over het gebruik van deze wegen. Wat is de bedoeling van deze uitspraken ? Een langzame wijziging in het oorspronkelijke Russische standpunt ? Of een tactische zet om de Westelijke mogendheden in een
positie te dringen, waarin zij de schuld zouden krijgen van het ontstaan van de
moeilijkheden. Het zal in elk geval een spannende nerveuze tijd worden, waarin
naar wij hopen tenslotte beide partijen al het mogelijke zullen doen om onherstelbare * feiten te vermijden, daar uiteindelijk geen van beiden ook maar enig
voordeel heeft bij een gewapend conflict.
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NEDERLAND

Reeds lang voordat alle directe en indirecte contacten tussen de regeringen
van Nederland en Indonesië door de laatste werden verbroken, werden er door
vooraanstaande niet-politieke figuren in Nederland pogingen gedaan om de
impasse rond Nieuw-Guinea te doorbreken. Zij waren het niet eens met de
politiek der Nederlandse regering en meenden, dat deze de gevaren onderschatte en niet reëel was in haar plannen in Nederlands Nieuw-Guinea. Deze contacten werden naderhand voortgezet en kwamen nu in het openbaar. Ook van
particuliere Indonesische zijde werd in deze richting gewerkt en men was tenslotte al zover, dat er door de groep rond Dr. Rijkens, voormalig presidentdirecteur van de Unilever, en door de Nijmeegse hoogleraar Dr. Duynstee
gesproken werd met president Soekarno tijdens zijn laatste wereldreis en met
de Indonesische minister van nationale veiligheid, Nasoetion.
De vraag of de Nederlandse politiek t.a.v. Nederlands Nieuw-Guinea juist is,
is volkomen redelijk. Maar o.i. zou er meer bereikt kunnen worden door een
goede bewerking van de publieke opinie in Nederland en Indonesië dan door
het in-officieel bedrijven van buitenlandse politiek. Dat de regering op de
hoogte was van de activiteiten van beide heren is duidelijk, maar zij ontkent,
dat zij deze actie heeft gestimuleerd. Er zit iets scheefs in de contacten van deze
particuliere personen met officiële Indonesische regeringsleiders. Met al hun
goede bedoelingen hebben zij zich blootgesteld aan een fiasco, waardoor de
kwestie alleen maar moeilijker wordt. Dit soort contacten moet op een gegeven
ogenblik overgaan in een meer officieel stadium en daarvoor is allereerst de
normalisatie van de betrekkingen tussen beide landen nodig. Misschien zou dit
laatste bevorderd kunnen worden door de uitdrukkelijke verklaring van de
Nederlandse regering zich niet te zullen verzetten tegen een eventuele beslissing
van de Papoea-bevolking zich bij Indonesië te willen aansluiten; mogelijk wordt
het dan makkelijker een tussen-oplossing te vinden.
In verband met de wens van de Surinaamse regering om een eigen buitenlandse vertegenwoordiging te hebben werd er op 29 mei een ronde-tafel-conferentie gehouden in Den Haag, waaraan delegaties van Nederland, Suriname en
de Antillen deelnamen. Gevolg geven aan de Surinaamse wens betekent een
herziening van het Rijksstatuut. Technisch zal het een moeilijke constructie
worden; enerzijds verlangt Suriname toegang tot de V.N., de Wereldbank en
de Organisatie van Amerikaanse Staten, hetgeen alleen openstaat voor zelfstandige staten, anderzijds wil het -de koninkrijksband handhaven. Een werkgroep zal nu de mogelijkheden onderzoeken en daarna zal er opnieuw worden
geconfereerd. Ook zal worden nagegaan in hoeverre met behoud van het tegenwoordige statuut reeds aan de Surinaamse wensen tot grotere deelname aan het
buitenlandse beleid kan worden tegemoet gekomen.
J. Oomes
BELGIE

1

Elk jaar komen de beraadslagingen over de begrotingen eraan herinneren dat
de parlementaire instellingen falen op het terrein waarop hun voornaamste taak
ligt: de butgettaire controle. Ditmaal is het nog meer dan vroeger het geval
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geweest en zulks niet. zozeer wegens persoonlijke tekortkomingen van de parlementairen, als tengevolge der instellingen zelf.
Als voorbeeld zij hier aangehaald de behandeling van het ontwerp waarbij
nieuwe voorlopige kredieten voor het dienstjaar 1961 geopend worden, anders
gezegd, het verlenen van voorlopige twaalfden. De Kamer had zich neergelegd
bij het verlenen van zes nieuwe voorlopige twaalfden, na de zes -die reeds
vroeger toegestaan waren. Aldus zou het hele jaar in het teken van de voorlopige twaalfden gestaan hebben, wat zeker niet de bedoeling kan geweest zijn
van de grondleggers der parlementaire democratie. Alleen reeds de term
„twaalfde" wijst erop dat de regeringen normalerwijze slechts voor één maand
voorlopige kredieten dienen aan te vragen, wanneer de begrotingen niet tijdig
goedgekeurd zijn. De Senaatscommissie van financiën heeft het aantal voorlopige twaalfden teruggebracht tot vier, een meer symbolisch dan praktisch
besluit, waaraan nochtans alle betekenis niet mag ontzegd worden. De senatoren
stonden op hetzelfde standpunt als hun commissie (vergadering van 27 juni)
en de minister van financiën legde er zich bij neer.
Het feit blijft dat de parlementaire instellingen praktisch geen rechtstreeks
aandeel hebben in het opmaken van de begrotingen, en dat hun passief -controlerende functie eveneens onbestaand is wanneer het grootste deel van de
begrotingen toch reeds uitgevoerd is, alvorens de volksvertegenwoordigers en
senatoren de kans krijgen de begrotingswetten te aanvaarden, te verwerpen of te
wijzigen.
Op 20 juni had de Kamer beraadslaagd over een ander periodiek terugkerend
wetsontwerp waaruit blijkt hoe onvolmaakt de parlementaire butgetcontrole
werkt: het wetsontwerp houdende een eerste aanpassing van de begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 1961, behandeld op een ogenblik dat de
begrotingen in kwestie zelfs niet eens afgewerkt zijn. Het betrof een feuilleton
van bijkredieten voor een bedrag van meer dan 4 miljard fr.
Wie in de toekomst op zoek zal gaan naar pertinente kritiek op de werking
van de parlementaire instellingen, zal die niet uitsluitend in extremistische
geschriften, maar ook in vele parlementaire debatten zelf vinden. Verschillende
sprekers van de regeringsmeerderheid verklaarden b.v. onomwonden dat zij
steeds weer op tegenstellingen stuiten tussen de organieke wetten en de begrotingen. Herhaaldelijk worden begrotingswetten door de regering aangewend om
de werking van de organieke wetten om te buigen in een andere richting dan de
wetgever bedoeld heeft: een echt misbruik dat ernstiger is dan een alleenstaande
kredietoverschrijding. Er werden periodiek bijkredieten gevraagd wegens redenen die lang tevoren konden voorzien worden. Indien de minister ze niet in de
gewone begroting opgenomen had, was het denkelijk om het theoretisch begrotingsevenwicht niet van af het begin te verstoren, of het deficit dadelijk te
vergroten.
Men zou nog verschillende andere voorbeelden kunnen aanhalen in dezelfde
zin. Op 20 juni beraadslaagde de senaat over de begroting van ontvangsten en
uitgaven voor orde voor het dienstjaar 1961. De verslaggever erkende ruiterlijk
dat deze begroting „onbegrijpelijk is voor bijna iedereen. Als men aan de minister er uitleg over vraagt, strekt hij machteloos de armen ten hemel ....". Een
hervorming van de staatscomptabiliteit is in voorbereiding, en zou het euvel
kunnen verhelpen, alsmede een andere opstelling van de begroting zelf.
De buitenstaanders zijn allicht geneigd deze en andere gebreken te wijten
,
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aan de persoonlijkheid der mandatarissen, die dan vaak onder kritiek en spot
bedolven worden. Anderen opteren des te resoluter voor extreme stelsels, naarmate het bestaande systeem te kort schiet. In werkelijkheid zijn er hier institutionele stoornissen aan het werk die moeilijk op te heffen zijn. Trouwens, zelfs
indien het parlement de begrotingswetten tijdig afwerkte, en indien de ramingen van inkomsten en uitgaven nauwkeuriger waren, zou het vraagstuk van de
effectieve budgetcontrole door het parlement gesteld blijven.
Het grootste gedeelte van de begroting bestaat immers uit posten die praktisch niet of in zeer geringe mate te besnoeien zijn omdat ze bij voorbaat vastliggen: rentedienst, schuldaflossing, onderwijs, salaris- en pensioenlasten: het is
moeilijk ingrijpende besparingen te doen in deze sectoren. De begroting van
landsverdediging wordt in hoge mate beïnvloed door België's lidmaatschap van
de Navo. De kredieten voor de aankoop van 100 legervliegtuigen van het type
F 104 G b.v. konden zelfs door het weerbarstige parlement moeilijk geweigerd
worden, nadat reeds investeringen in België gedaan waren om ze te helpen
bouwen, en een vroegere regering een overeenkomst gesloten had waarin een
zeer aanzienlijke schadevergoeding voor buitenlandse vliegtuigfabrieken voorzien was in geval België de bestelling niet zou gedaan hebben (senaatsvergadering van 15 juni).
Het ware wenselijk dat in het politieke leven energie voorhanden was om de
werking van de parlementaire instellingen, vooral opbegrotingsgebied, te verbeteren. Naarmate de overheidsbegroting ingeschakeld zal zijn in een ruimere
economische planning in de Volksdemocratieën is het Plan, als element van
wetgeving, belangrijker dan de klassieke staatsbegroting zal het parlement
zijn werkmethode moeten herzien. Hier ligt eigenlijk een der belangrijkste
taken van de politieke partijen. Men dient zich hierbij te behoeden voor lichtvaardige vergelijkingen met de parlementen uit de 19e eeuw, die hun taak op
dat gebied blijkbaar beter volbracht hebben, maar die in heel andere omstandigheden, economisch en maatschappelijk, hebben kunnen werken. Tevens dient
ook gezegd dat alle moderne parlementen zonder onderscheid met dezelfde
vraagstukken geconfronteerd worden, en dat nergens een afdoende oplossing
gevonden werd, al moet men toegeven dat in sommige hoofdsteden de overheidsfinanciën ook op parlementair vlak doeltreffender behandeld worden dan
in België.
Als emotioneel element heeft de vrijlating van de te Stanleystad gevangen
gehouden soldaten een ogenblik een rol gespeeld in die zone van de politiek
waar het hart luider spreekt dan de technische belangstelling. Het is klaar dat
het de regering aan psychologisch inzicht ontbroken heeft, en dat verschillende
ministers, onder wie de heer Spaak, geen voeling hebben met belangrijke stromingen in de openbare mening. Ofschoon de regering de steun heeft van een
veel ruimere parlementaire meerderheid dan de vorige, kan men tot nog toe niet
zeggen dat ze in inniger kontakt leeft met de basis van de gemeenschap.
Men mag aan een dergelijke terminologie nu ook niet té veel belang hechten.
Tussen de regeringen en het volk heeft denkelijk altijd en in alle omstandigheden een kloof bestaan die min of meer breed is naargelang van de tij dsomstandigheden en het persoonlijke fluidum van de regeerders. Men hoeft eventuele misverstanden niet dadelijk te beschouwen als een ernstige kortsluiting in
het openbaar leven.
Hektor de Bruyne

Forum
Vragen aan het Concilie
Naast een reeds indrukwekkend aantal artikelen in vaktijdschriften, maandbladen en kranten is de laatste tijd haast
elke maand een nieuw boek (of een heruitgave) verschenen met betrekking tot
het Concilie. Aldus komt geleidelijk een
publieke opinie tot uitdrukking, die ondanks de naar landen en personen zeer
geschakeerde veelheid van opvattingen
toch een opvallende overeenkomst vertoont wat de wezenlijke punten betreft.
De auteurs van deze werken vragen
meer decentralisatie in de Kerk en tege-lijkertijd grotere internationale coordinatie. Zij vragen allen een ver doorgedreven internationalisering van de Romeinse
Curie. Zij wensen een vast statuut voor
leken, waarbij hun „recht om gehoord te
worden" canonische waarborgen zal
krijgen. Zij bepleiten een blijvende dienst
te Rome om de betrekkingen met de Wereldraad der Kerken te verzekeren en
aldus het gesprek met de andere christenen een institutioneel karakter te verlenen. Zij verlangen allen meer beveiliging tegen machtsmisbruik binnen de
Kerk, o.m. wat het recht van verdediging
en beroep betreft bijcensuur op wetenschappelijke theologische publikaties. Zij
verlangen allen een ruim gebruik van de
volkstaal in de liturgie en een aantal
verdere aanpassingen op dit voor het
kerygma zo belangrijke domein. Kortom,
allen zien uit naar een grotere authenticiteit in de Kerk, zodat de volheid van
haar genadeleven de eigen gelovigen vitaler kan aanspreken en haar gelouterde
schoonheid voor de anderen meer erkenbaar kan worden.

Deze eensgezindheid stemt hoopvol.
De geografischebegrenzing ervan wijst
echter op een gevaar. Is de Kerk wel
overal even concilie-gevoelig? Zijn er
geen grote gebieden, waar er geen eigenlijke publieke opinie in de Kerk bestaat

of althans niet voldoende gerijpt is of
niet tot uitdrukking kan komen? Van de
zes publikaties die wij hier kort voorstellen, zijn er vijf oorspronkelijk in het
Duits geschreven en één in het Frans.
Twee van de Duitse geschriften werden
tevens in het Frans en het Nederlands
vertaald. Oorspronkelijke Engelse,
Spaanse en Italiaanse studies schijnen
vooralsnog te ontbreken 1 ) . Zou de eensgezindheid waar we ons over verheugen,
dan alleen de weergave zijn van de publieke opinie van een minderheid? En
zou de meerderheid het Concilie toch
meer vanuit de Christenheid dan vanuit
de overal zichtbare diaspora-situatie der
Kerk tegemoet zien? Wij geloven dat
deze begrijpelijke argwaan niet overdreven moet worden. Gezaghebbende tijdschriften als het Italiaanse Civilta Cat-tolica en het Spaanse Razon y Fe geven
geregeld ruime informatie aan hun lezerskring, waartoe vele kardinalen en
bisschoppen behoren; sedert 1960 verzorgen de Spaanse Paters Capucijnen te
Barcelona, een oecumenisch nieuwsbui
reau met eigen publikatie (Orientacion e
Intormacion Ecuménica) waardoor zij de
gesloten Spaanse wereld willen helpen
om de protestanten christelijker te ont-^
moeten. Zo zijn er nog wel andere voorbeelden te noemen.
Hoopgevend is verder het feit dat de

meeste publikaties geschreven zijn door
uitzonderlijk gezaghebbende personen.
Het Oecumenisch Concilie 2 ) is samengesteld door Mgr. Lorenz Jaeger, aartsr
bisschop van Paderborn en lid van het
secretariaat voor de eenheid der christenen. In een gedrongen stijl situeert hij
het komende Concilie tegen de indrukwekkende achtergrond van al de vroegere grote Concilies. In dit perspectief
schetst hij dan de geestelijke toestand
van de christelijke Kerken, de mogelijkheden en moeilijkheden van een gesprek
en de plicht van de rooms-katholieken

1) Het werk van I. Volpi, Il dramma dei fratelli separati dinanzi al Concilio Vaticano II, Assisi,
1959, is meer een inleiding tot het oecumenisme dan een verzameling vragen aan het Concilie. Het
degelijke Nederlandse werk van Prof. C. A. Rijk, Het Concilie in de beleving van het geloof, is
vroeger in dit tijdschrift reeds besproken (cfr. Streven, maart 1961, p. 607).
2) Mgr. L. Jaeger, Het Oecumenisch Concilie, Ecclesia-reeks, Desclée de Brouwer, Brugge, 1961.
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niets onbeproefd te laten om een klimaat
van ontmoeting te scheppen. Hans Küng,
de beroemde Barth-kenner en fundamentaal-theoloog aan de universiteit van
Ti hingen, vult het werk van Jaeger
aan in zijn Konzil und Wiedervereinigung 3 ), dat in de Duitse uitgave vereerd werd met een voorwoord van de
Oostenrijkse kardinaal Franz König, lid
van de centrale commissie, en in de
Franse vertaling met een voorwoord van
kardinaal Liénart, voorzitter van de Mission de France -en eveneens lid van de
centrale commissie. Küng legt de klemtoon op de vernieuwing die in de Kerk
zelf nodig is om de niet-katholieke christenen minder af te schrikken. De katholieken dienen het positieve in het protestantisme als voor hen waardevol en
integreerbaar te erkennen, en de protestanten moeten durven zien dat de herwaardering van de bijbel, de zin voor
het lekenapostolaat en het algemeen
priesterschap der gelovig-en, de ontwikkeling van een meer volksverbonden
liturgie en het groeiend gevoel voor een
juist begrepen verdraagzaamheid wer
kelijkheden zijn geworden aan katholieke
zijde. Trapsgewijze kan aldus de echte
toenadering worden voorbereid.
Eveneens vanuit de behoefte aan een
dialoog met de niet-katholieke christenen
zijn twee pocket-books gegroeid, die onmiddellijk voor de bredere lagen der publieke opinie bedoeld zijn. O. B. Roe
gele, hoofdredacteur van de Rheinischer
Merkur, omschrijft als Gedanken eines
Laien 4 ) wat de leken van het concilie
verwachten. Naast de boven vermelde
overal voorkomende wensen verlangt hij
vooral: geen nieuw Maria-dogma, een
nauwkeurig bepalen van het ,,lidmaatschap der Kerk", de aanwezigheid van
enkele leken tenminste in de commissie

voor het lekenapostolaat, een bevredigende overeenkomst tussen de christelijke Kerken omtrent het probleem der gemengde huwelijken, meer grootscheepse
internationale inzet der katholieken voor
de ontwikkelingslanden, afbouw van de
uitwassen in de „rómische Zentralismus"
en tenslotte tijdens de voorbereiding en
de zittingen van het concilie een persdienst, die deze naam waard is. Albert
Brandenburg, dagelijks leider van het
Johann-Adam-Möhler-Institut für Konf essions- und Diasporakunde te Pader-

bom, wil voor de katholieken de houding
van de evangelische christenen tegenover
het Concilie begrijpelijk maken 5 ). In
een voorwoord dankt Prof. Dr. P. Meinhold, evangelisch hoogleraar te Kiel, de
auteur omdat hiji deze delicate taak met
zoveel liefde en objectiviteit heeft vervuld. In het bestek van honderd bladzijden leidt Brandenburg zijn geloofsgenoten binnen in de organisatie van de Duitse evangelische Kerkgemeenschap en in
de stromingen die daar leven. Dit kleine
boekje van een der beste Duitse specialisten slaat een nieuwe bres in de eeu
wenoude wal die de beide grote confessies van Duitsland scheidt.
Tenslotte zijn er nog de o.i. zeer belangrijke Duitse Fragen an das Konzil 6
waarin een aantal ster-artikelen uit
Wort und Wahrheit (jaargang 1960)
gebundeld zijn. Zoals het een traditie
wordt voor de Herder-Bucherei is ook
dit deeltje uitstekend gedocumenteerd 7 ).
Hier werd materiaal verzameld zowel om
het christenvolk voor te lichten over het
concilie als om de leden der conciliecommissies en de concilie-vaders een
aantal duidelijk omschreven wensen van
het christenvolk voor te houden. De
teksten, verzorgd door de redactiestaf
van het vermelde tijdschrift, zijn bijge) ,

s) H. Küng, Konzil und Wiedervereinigung (Erneuerung als Ruf in die Einheit), Herder, WienFreiburg-Basel, 19613.
4) O. B. Roegele, Was erwarten wir vom Konzil? Gedanken eines Laien, Fromms Taschenbücher,
Osnabrück, 1961.
b) A. Brandenburg, Evangelische Christenheit vor dem Konzil, Fromms Taschenbücher, Osnabruck, 1961.
6) Fragen an das Konzil (Anregungen und Hoffnungen), Herder-Bücherei, Bd. 95, Herder-Freiburg,
1961.
7) In het statistisch overzicht over de samenstelling der commissies (blz. 122 vlg.) zijn wel enkele
kleine onnauwkeurigheden ingeslopen.
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werkt door Mgr. J. Willebrands, secretaris van het secretariaat voor de eenheid, en K. Rahner S.J., inmiddels consultor geworden van de commissie voor
de Sacramenten. Als inleiding dient de
herderlijke brief die het Nederlands
episcopaat tot zijn gelovigen richtte om
hen op het Concilie voor te bereiden ~
een voorbeeld trouwens dat elders navolging verdient. Op een rustige, zakelijke, doch vrijmoedige manier worden de
verantwoordelijken hier op hun plicht
gewezen en die plicht wordt heel concreet omschreven, al voelt men tussen de
regels overal de spanning tussen het
Germaanse en het Latijnse element in de
Kerk. Het is een boekje dat om zijn
zakelijkheid en zijn evenwicht vele vertalingen verdient.
Van Franse zijde werd minder in
boekvorm gepubliceerd. Naast het
nieuwjaarsnummer 1961 van de In f ormations Catholiques Internationales, dat
een uitvoerige bespreking wijdde aan de
samenstelling der commissies, besteed~
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den de twee tijdschriften La Revue Nouvelle en Evangéliser in 1959 en 1960
enkele nummers aan het Concilie. De
voornaamste artikelen hieruit werden gebundeld in een geschrift onder de titel
Qu'attendons-nous du Concile? 8 ) . In
tegenstelling tot de Duitse publikaties,
die vooral de ontmoeting met de protestanten onderstreepten, gaat de aandacht
van de auteurs, waaronder R. Aubert,
F. Houtart en J. Grootaers dienen vermeld te worden, meer naar de structuurhervormingen binnen de Kerk zelf en
naar de ontmoeting met de orthodoxen.
Vooraleer het Concilie in strikte zin
een aanvang neemt, zullen nog vele bun
dels dit dossier komen aanvullen. Men
mag hopen dat zij geen klachten--verzameling worden noch goedkope apostolische fantasieën, doch dat zij, zoals de
voorgestelde werken, een teken zullen
zijn van de wijze hoop die in de Kerk
leeft, dat Gods Geest in deze tijd krach~
tiger dan ooit zijn Kerk vernieuwen zal.
J. Kerkhofs s.j.

8) R. Aubert e.a., Qu'attendons-nous du Concile?, Etudes pastorales, 1, Brussel-Parijs, 1960.

Boekbespreking
GODSDIENST
DIVENDAL, Herman, De Kerk van
Christus. .--Uitgegeven, in samenwerking met de Actie „voor God" Heemstede, bij Desclée de Brouwer, Brugge,
1961, 132 blz., f 9,90. Geïllustreerd.
Zo'n verhandeling misten wij tot dusverre. Hier wordt niet gepoogd te argumenteren en te bewijzen, wat niet te bewijzen
valt, omdat het geloof s-mysterie is. „De
blijde boodschap van de onnaspeurlijke
rijkdom van Christus wordt ons gebracht
en in het licht gesteld, hoe het heilsplan
wordt uitgewerkt, dat van eeuwigheid
verborgen was in God, de Schepper van
alle dingen"; aldus Paulus aan de Epher
siërs. Priesters, religieuzen, leken zullen
bij lezing en overweging hun geloof verdiepen en verrast zijn door de rijkdom,
die hun hier geboden wordt. Het boek
boeit en doet tegelijkertijd overwegen en
bidden. De Actie „voor God" bedoelt dit

werk te verspreiden onder intellectuele
niet~katholieken, zoals zij voor de oorlog
„Het Katholieke Geloof" van Ign. Klug
verspreid heeft, een werk dat, nu noch
katholiek noch niet~katholiek bevredigen
zal. De gelovige protestant zal, al lezende, voor drie-kwart zijn eigen geloof in
diepere perspectieven zien; waar 'zij afwijken van de katholieke geloofsleer, zullen zij een helderder inzicht krijgen in
de geloofsinhoud van de Katholieke
Kerk. Wij mogen Herman Divendal oprecht dankbaar zijn voor deze prestatie,
met een woord van lof ook voor de
prachtige uitgave. C. Minderop
Jesus. Ontmoetingen met de Verlosser,
door een monnik van de Oosterse Kerk.
Vert. Beyaert, Brugge, 1961, 139 pp.,
Fr. 55, f 4,25.
Door een woord of een gebeurtenis uit
het evangelie voert ons de auteur in de
nabijheid van de Heer. Geen tekstverkla-
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ring, maar een nadenken dat spontaan in
gebed overgaat. Christus wordt in ons
leven gebracht, in ons dagelijks vallen en
opstaan, in onze compromissen en in ons
berouw. Wat in die korte hoofdstukjes
zo treft is wel dit: heel ons menselijk en
arm bestaan is opgenomen in dit mysterie van de aanwezigheid van de Heer,
het mysterie van Gods barmhartigheid.
Daarom zijn ze een troost, die op zijn
beurt ons brengt naar het evangelie zelf.
A. Geerardijn
De Bijbel over .... Serie
De Bijbel over het Paradijs. Toegelicht
door Drs. B. Hemelsoet.
De Bijbel over de christelijke eenheid.
Toegelicht door Dr. J. Lescrauwaet
M.S.C.
Romen Zonen. Roermond en Maaseik,
1961.
In de voortreffelijke serie „De Bijbel
over ..." zijn weer twee boekjes verschenen (beide van een goede honderd
bladzijden) over detailonderwerpen. Hemelsoet schrijft over het Paradijsverhaal
uit Genesis, terug geprojecteerd vanuit
sfeer en belichting van de historie van
Israël, en Lescrauwaet doorzoekt vooral
het N.T. ter constatering van de drang
naar eenheid van de grote christenge-meenschap. P. van Alkemade
MATT, Leonard von, Het Concilie met
begeleidende tekst van Burckhart Schneider S.J. --- Desclée de Brouwer, XX blz.
tekst, 89 pltn, geb. 135 F.
In de lijn van de platenboeken over Benedictus, Franciscus, Dominicus, Ignati~
us, enz., geeft Desclée de Brouwer nu,
maar in groter formaat, een platenboek
over de concilies uit. Eerst schetst de
historicus Schneider, professor aan de
pauselijke Gregoriaanse universiteit, een
algemeen beeld van de twintig algemene
concilies. Voor het illustratief gedeelte
was het niet gemakkelijk aangepast materiaal te vinden. De Oosterse concilies
in de eerste duizend jaar zijn door de
25 opgenomen platen onbevredigend in
beeld gebracht. De platen 26~89 over de
Westerse concilies gedurende de tweede
duizend jaar zijn heel wat meer sprekend: oude plattegrondtekeningen van de
conciliesteden, schilderijen van bepaalde
concilies, platen uit oude boeken, foto's
van concilievaders uit de 19e eeuw, en
hedendaagse foto's van de kerken waarin de concilies gehouden werden, dit
alles op voortreffelijke manier gereproduceerd. M. Dierickx

MAERTENS O.S.B., Thierry, C'est
féte en l'honneur de Jahvé. — Desclée
de Brouwer, Brugge, 1961, 224 pp., ing.
Fr. 90.
Dit boeiende werk leert ons, op een heldere en overzichtelijke manier, hoe Israël
uit zijn heidens-semitische verleden en
milieu gebruiken en feesten overneemt;
hoe deze feesten, in de eredienst van de
ene ware God opgenomen, worden uitgezuiverd en vergeestelijkt, en hoe ze geleidelijk gevuld worden met nieuwe, heilshistorische inhoud. Ten slotte zien we
welke van deze feesten de grote heilshistorische gebeurtenis van onze verlossing door Christus hebben overleefd en
welke laatste verandering en verdieping
ze hebben moeten ondergaan om christelijke feesten te kunnen worden. Het boek
biedt zeer aanbevelenswaardige lectuur
voor al wie zijn bijbelse cultuur wil verruimen; in het bijzonder voor godsdienstleraren en zielzorgers, aan wie het een
juister en dieper inzicht zal geven in de
zin van het jaarlijkse en van het wekelijks terugkerende Paasfeest, dat de zondag is, en voor wie het een aansporing
zal zijn hun streven nog meer te richten
op het herstel van een volwaardige verrijzenis- en zondagviering. L. Geysels
GUARDINI, Romano, De zondag, gisteren, vandaag, altijd, (Der Sonntag), vertaald door A. Monshouwer. — Lannoo,
Tielt, 88 pp., 38 Fr.
In het licht van de openbaring beschouwt
S. de betekenis van de zondag in het leven van de gemeenschap. De zondag is
niet op de eerste plaats een rustdag om
weer op adem te komen, al is hij ook dat.
Deze rust is als de materiële voorwaarden om de diepere zin te realiseren. De
zondag is een feest, de herdenking van de
Verrijzenis. Maar als teken van het Paasgebeuren verwijst de zondag ook naar de
toekomst: teken van de uiteindelijke voltooiing in de hemelse glorie. Zo is de
menselijke arbeid nauw verbonden met
de zondagsviering in de gemeenschap.
Alle aardse werk vindt zijn zin slechts
in de groei naar de hemel toe. Daarom
is het zinloos het levensritme van de samenleving te laten bepalen door een
mechanische produktieproces. Vanuit de
innerlijke diepte moet de mens stelling kiezen om zelf, als door God aangesproken
persoon, de orde in de natuur te richten.
Indien de zondag als feest verloren gaat,
dan verdwijnt meteen de diepste dimensie
van de mens, de religieuze. De zondag
is geen casuistisch probleem omtrent een
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gebod uit een voorbijgestreefd beschaJ. Van Nuland
vingsstadium.
L'enfant dans 1'Eglise et le monde d'aujourd'hui, Travaux du VIe. Congrès du
Bureau Internationale Catholique de 1'Enf ance (Collection "Etudes et Documents") . — Editions Fleurus, Parijs,
1960, 516 pp., NFr. 16.45.
Het B.I.C.E. biedt ons het werkmateriaal
en de conclusies van het zesde wereldcongres over het kind, dat plaats had te
Montréal in september 1957. De aandacht
werd er bijzonder gericht op het geloof
van het kind in de huidige situatie. Naast
de inleidende algemene conferenties, vindt
men in deze bundel al de referaten van
de secties. Na een theoretische uiteenzetting worden er meestal bijdragen geboden
die de praktische problemen zeer scherp
stellen. Theologen, zielzorgers, psycholor
gen, opvoeders, geneesheren en juristen
onderzochten de rol van de Kerk, de
staat, de familie, de school, de pers, de
radio en de T.V. in het leven van het
kind, zowel van het normale als van het
niet-aangepaste kind. Dit verslag is een
repertorium van alle actuele jeugdproblemen. Het brengt ons in contact met toestanden en ervaringen van vele landen,
zij het dan vooral van Noord-Amerika
en West~Europa. Opvallend is de optimistische atmosfeer van het congres.
Reeds vanaf de „lesons magistrales"
wordt de wereld met haar moraliteit openhartig onder ogen genomen met het vaste
vertrouwen dat een personalistische en
ecclesiale mentaliteit in staat is deze wereld van binnen uit te kerstenen. Meer

nog, een nieuwe één-wordende wereld
biedt unieke kansen. Zowel de catechese
(en hier wordt nadruk gelegd op een gezond intellectualisme) als heel de levenssfeer ( gezin en crèche evenzeer als
jeugdbeweging of instellingen voor onaangepaste kinderen) moeten hier toe bijdragen. Maar de opvoeders moeten duidelijk beseffen dat ze de jeugd moeten
binnenleiden in een wereld die nog geen
vaste vorm kreeg en tegenover dewelke
zij zelf zeer vlug verouderen. Achteraan
in het boek vindt men nog de feestredevoeringen en allerlei gegevens over de
werking van het Bureau International
Catholique de l'Enfance. J. Van Nuland
CLORIVIERE, Pierre De, Prière et oraison (Coll. Christus) . ~ Desclée de Brou
wer, Brugge, 1961, 236 pp., ing. Fr. 90.
Zowel om de rijke inhoud als om de ervaring van zijn auteur verdiende dit werk
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opnieuw uitgegeven te worden. Het is
een klassiek traktaat over het gebed.
Eerst als conferenties aan de kluizenaars
van Mont-Valérien bij Parijs bedoeld,
werden de Considérations sur l'exercice
de la prière et de l'oraison later op aanvraag van hun overste geredigeerd; zij
moesten als bijvoegsel bij het directorium
der kluizenaars ulitgegeven worden.. Na
moeilijkheden met een jansenistisch gezinde censor, liet Clorivière het werk in
1802 drukken voor de leden van zijn
stichtingen, de Dochters van het H. Hart
van Maria en de Sociëteit van het H.
Hart van Jesus. Deze twee instituten,
voorlopers van de huidige seculiere Instir
tuten, organiseerden, in volle Franse Revolutie, voor priesters en leken, een godgewijd leven in de wereld. Later --- in
1858 en in 1887 — werd het werk uitgen
geven. Pater Bainvel bezorgde er een
moderne uitgave van in 1928; Pater Monier-Vinard nam het in 1935 op in zijn
verzameld werk: Notes intimes de P. J.
de Clorivière en voorzag de uitgave van
een zeer gewaardeerde inleiding. Pater
Rayer, die de beste kenner is van het
werk van Clorivière, geeft ons hier een
kritische uitgave, op grond van een copie
van het oorspronkelijk manuscript. Ook
zijn doctrinele nota's zijn zeer nuttig bij
de lezing; ze verwijzen ofwel naar andere
werken van C. of naar de persoonlijke
nota's door Monier-Vinard uitgegeven.
Een Nederlandse uitgave verscheen in
1955, onlangs verscheen een Italiaanse
uitgave; op grond van deze nieuwe uitgave wordt een Nederlandse vertaling
voorbereid. Het boek is niet alleen nuttig

voor priesters en kloosterlingen. Het
werd door zijn auteur bestemd voor leken
die in de wereld een diep geestelijk leven
leiden. Van grote waarde is vooral het
tweede deel dat, op grond van eigen ervaring, een voorzichtige en genuanceerde
handleiding is bij alle stadia van het gebedsleven. J. Beyer
BOSC, Robert, La société internationale
et I'Eglise. ~ Spes, Parijs, 1961, 336 pp.,
NF. 24.
Dit boek getuigt van evenveel ervaring
als wetenschap. Als medewerker van de
Etudes en de Revue de l'Action Populaire voor de internationale rubrieken, als
professor in internationale betrekkingen
aan het Institut d'Etudes Sociales van
het Parijse Institut cathol ique en vooral
als apostel van Pax Christi die geheel
Europa doortrok om jongeren r en hun
opvoeders ^-- meer open katholieke geest
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bij te brengen, biedt de auteur hier een
uitgewerkte cursus aan over de ,,sociologie en de moraal van de internationale
betrekkingen", zoals de ondertitel luidt.
In zijn genre is dit van katholieke zijde
veruit het beste boek, opvallend door
zijn logische bouw, door zijn ruime internationale documentatie en door zijn afgewogen oordeel (zo bv. over wat onder
het Russisch „internationalisme" eigenlijk
schuilgaat). Het eerste deel (internationale spanningen) behandelt het feit, de
betekenis en de morele beoordeling van
de oorlog, vooral de ABC-oorlog. In het
tweede deel wordt op kritische wijze de
internationale organisatie onderzocht.
Naast vele andere hoedanigheden noteren we enkel de feeling van Bosc voor
een sociologische, niet louter formeel-ju-ridische benadering van de internationale
werkelijkheid, waardoor juist het onbevredigende van de rechtsstructuren tot
uiting komt. Politici, journalisten, moralisten en ook opvoeders, die in christelijk
perspectief hun leerlingen een degelijke
burgerzin willen meegeven, vinden hier
een meester die zij kunnen vertrouwen.
J. Kerkhofs
GERBERT, Gustav, Werkbuch der
Kanzel-arbeit, V: Predigten " er die Liebe. — Tyrolia-Verlag, Innsbruck, Wien,
München, 1961, 364 pp., D.M. 19.
Vier delen zijn voorafgegaan, die de
jaarkring van zon- en feestdagen behandelen. Gerbert is zich bewust, dat hij
geen nieuwe ideeën geeft; hij is een tegenstander van „uitgewerkte" preken,
die men plus-minus kan napraten. Preken veronderstelt en eist: arbeid, studie,
overdenken, wat men, hier en nu, aan dit
gehoor moet zeggen. Iedere preek moet
iets persoonlijks hebben, ook al ontleent
de predikant gedeelten aan anderen. In
deze zin wil Gerbert de predikant helpen. Als men de bedoeling van de schrijver, die hij trouwens duidelijk uiteenzet,
begrijpt, dan geeft zijn „Werkbuch" inderdaad ruim stof en ook aansporing tot
zelfwerkzaamheid. C. Minderop
-

van vrienden de gezamenlijke werken
van Dirk Coster verschijnen, beraamd op
12 delen. Thans kwamen de vier eerste
van de pers, bevattende „Het Dagboek
van de heer van der Putten", waarin
Coster zich uitspreekt over allerlei verschijnselen om hem heen, en zijn brieven
van 1905 tot 1956, zijn sterfjaar. Het
dagboek lag hem na aan het hart, doch
bleef tot nu toe onuitgegeven. Het is een
posthume hulde aan de lang verongelijkte
auteur, die een tijd lang door zijn voortreffelijke bloemlezingen met haar kostbare inleidingen grote invloed uitoefende
op de Nederlandse literatuur, tot Du Perron hem ongeveer torpedeerde. Coster is
dit nooit geheel te boven gekomen. Men
leest het uit zijn brieven. In deze over 50
jaar lopende brieven, die alle met zorg
en stijlgevoel geschreven zijn, vaak al
keuvelend met vrienden en vertrouwden,
leest men als-het-ware een huiselijk commentaar op de literatuur dier jaren. De
zeer humane en nobele mens Coster is
tastbaar op elke bladzijde. Wat Coster
verbitterde, was dat Du Perron hem afmaakte niet alleen om zijn gezwollen
schrijftrant (wat Coster erkennen moest) ,
maar ook dat hij hem voorstelde als een
nulliteit, en dit was een schandelijk onrecht. De huidige uitgave zou, zo mogelijk, Coster nog in zijn graf verheugen.
In het eerste deel brieven vindt men ook
de uitstekende rede van Prof. N. Donkersloot bij de erepromotie van Coster in
1954..--- Bij intekening is de prijs dezer
vier eerste delen f 38,50. Elk deel is afzonderlijk verkrijgbaar. J. van Heugten
HARTOG, Jan de, De Inspecteur. ~
Elsevier, Amsterdam, Brussel, 1961, 314
pp., f 9,75.
Jan de Hartog heeft een wonderlijk
avontuur als onderwerp van zijn roman
gekozen. Een eerzame inspecteur van de
Amsterdamse recherche redt een Joods
meisje, dat uit Auschwitz ontsnapt is, uit
de handen van een blanke-slavinnenhandelaar. Het meisje wil naar Israëlië en
de inspecteur, zich schamend over zijn
L ntátigkeit" tijdens de oorlog — het is
1946
besluit haar daarnaar toe te
brengen. Stervend bereikt zij Palestina.
De strubbelingen en hindernissen dezer
onderneming vormen de inhoud van het
boek. Jan de Hartog is geen psycholoog
of litterator en is dus weinig bekommerd
om de fijnere psychische nuanceringen.
Hij vertelt liever wilde, onstuimige verhalen, waarin moed, trouw en menselijk~
heid tot hun recht komen. Zo is de tech~
r,

LITERATUUR
COSTER, Dirk, Verzamelde werken,
Deel 1 - 2 - 3 - 4. Verzorgd door H. L.
T. de Beaufort e.a. ,-- A. W. Sijthoff,
Leiden, 1961, geb. f 10,40, f 11,—,
f 10,40 en f 9,90.
Bij Sijthoff te Leiden zullen door de zorg
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nische kant van zijn romans goed verzorgd en wie zich graag in avonturen
vermeit, vindt hier zijn gading. Fijnproevers zullen de al te robuuste taal en de
niet altijd waarschijnlijke verwikkelingen
en psychische reacties niet altijd ongehinderd savoureren. J. van Heugten
RASCHE, F., Fritz von Unruh. Rebell
und Ver "der. — Verlag für Literatur
und Zeitgeschehen, Hannover, 256 pp.,
D.M. 14.80.
Hoewel onopzettelijk, toont dit boek duidelijk de dualiteit van deze Duitse dramaturg (1885) aan. Het hele leven van
deze Pruisische jonker stond in het teken
van de strijd tegen leger en oorlog, een
bezetenheid die hij met vele tijdgenoten
gemeen heeft maar die hij ook consequent
tot op de huidige dag blijft verkondigen.
'Op zichzelf is zulk een houding alleen
maar toe te juichen. Een ander aspect
echter is de wijze waarop hij deze bezie~
ling vorm heeft gegeven. Sedert 1910
heeft hij er onafgebroken voor getuigd in
vers, roman en vooral drama. De inleir
der, die het geheel in een biografisch
kleedje heeft gestoken, doet zijn uiterste
best om in een pamflettaire onbesuisdheid
deze eenlijnigheid voor artistieke sterkte
te doen doorgaan. Nog bedenkelijker
wordt het als men constateert hoe de
hartstochtelijke Kleist-epigonie, op een
nauwelijks gearticuleerd expressionistisch
slippertje na, zich standvastig is blijven
verder ontwikkelen tot een weliswaar
naar motief onverstoord schabloon, maar
naar vormgeving, dramatische verdichting
en verbale kracht tot een evenzeer onge-

nuanceerd oeuvre. Mag dan de aanwezige
geestelijke overtuiging edel, oprecht en
ontroerend aandoen, deze elementen vervangen toch niet wat men bij een dramaturg in de allereerste plaats verwachten
moet: creatieve persoonlijkheid.
C. Tindemans
GARCIA LORCA, Federico, Dichter in
New York, vert. L. Tournier. ~ Heijnis
Tsz., Zaandijk; A. Manteau N.V., Antwerpen, 1959, 114 pp., ingen. Fr. 90.
De ervaring en de crisis, tijdens zijn Amerikareis doorgemaakt (1929- 1930) , heeft
F. Garcia Lorca als volgt omschreven:
„Stad-wereld, pathetisch symbolisme, leed
zonder menselijkheid
Tegenstelling
tussen zijn poëtisch universum en de poëtische wereld van New York. Tussen
beide in het trieste volk van Afrika, de
Joden, de Syriërs, alle verloren stammen;
vooral de negers die met hun droefheid
,

....
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de geestelijke as van dat Amerika geworden zijn. Buiten de negerkunst rest er in
Amerika alleen mechanisme en automatisme". Dichter in Nueva York schreeuwt
deze ontgoocheling uit. Lorca schiep hiervoor een nieuwe poëtische vorm, die
vaak als surrealisme wordt beschouwd.
Zelf heeft hij deze benaming afgewezen.
Aan Seb. Gasch schreef hij: „Wanneer
ik iets onderneem dat tot het zuiver abstracte behoort, bewaar ik steeds, meen
ik, een glimlach als vrijgelcide en voldoende menselijk evenwicht". In deze
bundel klinkt vooral de kreet van een
opstandig mens die het geestloze van een
onnatuurlijke samenleving afwijst. Zijn
taal is ofschoon irrationeel, veeleer sym
bolistisch. Lorca, evenals de Afrikaanse
dichter Leopold Senghor in zijn bittere
aanklacht „New York", eist de rechten
van de irrationele, niet technische waarden op. Daarom zoekt hij zijn toevlucht
in de negermuziek en de Cubaanse dansritmen. Wat de a-logische dictie verklaart. Deze merkwaardige bundel kan
men nu ook in het Nederlands lezen. L.
Tournier is er in geslaagd de innerlijke
spanningen van het ritme, zelfs de kracht
van de oorspronkelijke woordassociaties
in onze taal om te zetten. Bij vergelijking
met de oorspronkelijke tekst, wordt het
duidelijk, dat hij vanuit Lorca's ziel heeft
gewerkt. Tournier heeft in onze taal een
nieuw meesterwerk geschapen, zonder
Lorca geweld aan te doen. De uitgave
werd verlucht met suggestieve tekeningen
van Corneille. J. Du Bois
Oesterreichische Lyrik nach 1945 •-- S.

Fischer Verlag, Frankfurt/M, 1960, 83
pp., D.M. 1,80.
De inleider Ernst Schönwiese waarschuwt vooraf, dat deze bloemlezing niet
representatief is voor de hedendaagse
Oostenrijkse lyriek in haar geheel, daar
zij zich beperkt tot dichters die ná 1945
begonnen te publiceren. Uiteraard geldt
voor het hele Duitse gebied dat deze
dichters niet noodzakelijk alle tot de
jongste generatie behoren: velen werden
onder de oorlog tot zwijgen gedwongen.
Reikt de faam van enkelen, zoals Paul
Celan, Ilse Aichinger of Christine Busta,
reeds ver over de grenzen, andere beter
kenen voor buitenlanders een ontdekking. Onder de 28 aanwezige noemen
we: Friedrich Bergammer, Thomas Bernhard (1931 in Nederland geboren) , Johann Gunert, Franz Kiesling, Christine
Lavant. Oostenrijk wordt terecht de
„lyrische Provinz" genoemd; het heeft
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alle vernieuwingen geïntegreerd in een
sterk vormgevoel. Men kan dit traditiebewustzijn noemen, maar dan voor het
essentiële, naar het woord van Siegfr.
Melchinger, dat trots alle revoluties de
mens zijn smart in tranen en zijn jubel in
gelach blijft uitdrukken; in plaats van
een poëtische revolutie kende Oostenrijk
een verdiepende evolutie. Een kostbaar
boekje tegen een spotprijs. A. Deblaere
HOFFMANN, E. T. A., Lebensansichten des Katers Murr. — Hoffmann's
Poetische Werke Bd. 9, Walter de
Gruyter i5 Co, Berlin, 1960, 410 pp.
In de elegante uitgave van Hoffmanns
werken brengt dit deel een van de mees-terwerken der romantiek, voltooid in
1819. Een renaissance van deze schijnbaar geschiedenis geworden letterkunde
staat voor de deur: de zwarte humor van
de sympatieke hypocriet Murr, het bewuste wilde gevoel en het fantastisch
surrealisme in de historie van kapelmeesr
ter Johannes Kreisler zijn modern. De hedendaagse lezer moet wennen aan het
natuurlijke ritme van een stijl uit het
voetgangerstijdperk, maar leert dan ook
opnieuw het vergeten genot van de schar
keringen in de ironie en de onverbidde
lijke mensenkennis. A. Deblaere
Herz troste dich. Ein Hausbuch deutscher Lyrik. Einfi hrung v. Karlheinz
Schmidthüs. .-- Herder, Freiburg i.B.,
(1961) , 606 pp., geb. D.M. 16, 80.
Wie vindt niet graag, na bewogen dagwerk of in de kalmte van een regenzondag, enkele mooie gedichten terug,
die zo raak onze eigen menselijke toestand uitdrukken, omdat ze zo schoon
gezegd zijn? Herders nieuw leesboek
(voor ná de schooljaren!) biedt 600 van
de beste gedichten, buiten enkele liturgische hymnen of middeleeuwse mystiek
alle uit het Duitse taalgebied. Goede ordening, en ook goede registers maken het
terugvinden gemakkelijk. Zeer welkom
zijn, naast de oude parels van de barok,
Goethe of de romantiek, de overvloedige
stukken van onze eeuw, van Rilke of
Trakl, Georg Schneider of Gottfried
Benn, Paul Celan of Gunther Eich, enz.
A. Deblaere
REMARQUE, Erich Maria, Der Himmel keent keine Gunstlinge. Roman.
Kiepenheuer 6 Witsch, Köln - Berlin,
351 pp., 1961. D.M. 16,80.
Dit is de jongste roman van de schrijver
die tussen de twee oorlogen plotseling
,

berdemd werd met Im Westen nichts
Neues. Hij heeft intussen heel wat boeken geschreven; bij lezing van het boven
vermelde voelt men onmiddellijk de vakman, de geroutineerde romancier. Het
verhaalt de ontmoeting van een autorenner, die toevallig een vriend in een
sanatorium bezoekt, en een t.b.-patiënte
in datzelfde sanatorium. Als hij het sanatorium verlaat, vlucht zij met hem.
Het wordt een eigenaardige verhouding,
die eindigt met de dood van de autoracer en de terugkeer van de patiënte in
het sanatorium, waar ook zij spoedig
sterft. Het is een illusie- en troosteloze
roman van moderne mensen, die hunke~
ren naar „geluk", zich vastklampen aan
het ogenblik en overtuigd zijn van het
tevergeefse van alles. Remarque heeft
deze levenssfeer en deze mensen met
doordringende helderziendheid beschre
ven, de wat cynisch oppervlakkige Clerfayt, de auto-renner, en de grillige, doch
dieper voelende en opstandige patiënte,
Lillian Dunkerque. J. van Heugten
,

Expressionismus. Literatur und Kunst
1910 -1923. Katalog v. Paul Raabe und
H. L. Greve, unter Mitarbeit v. Ingrid
Groninger, hrsg. v. Bernhard Zeller. ^-Verlag Albert Langen, Georg Müller,
München, 1960, 349 pp.
Nu het expressionisme zelf geschiedenis
is geworden, verzamelde men voor het
eerst zijn verspreide en verbrokkelde elementen in een grote tentoonstelling, welke vorig jaar plaatsvond in het Schiller
Nationalmuseum te Marbach. De catalogus van deze tentoonstelling, volmaakt
in zijn genre, is het beste analytische
documentenregister, dat over het expressionisme bestaat. Hij laat synthese en
waardeoordeel aan de lezer over, geeft
echter zeer veel waardeoordelen van
tijdgenoten. Een mijn van data, feiten en
gegevens, voortaan onontbeerlijk voor
de studie van deze kunstbeweging; het
massieve materiaal werd helder geordend. A. Deblaere
ANTOINE, André, Meine Erinnerungen
an das Théátre-Libre. — Henschelverlag,
Berlin-Ost, 1960, 311 pp., geb. D.M.
12.50.
De betekenis van deze reeds in 1921 gepubliceerde herinneringen hoeft niet meer
uitvoerig belicht te worden. De theaterliefhebber kent de pioniersarbeid die deze
eenvoudige man van een ongewoon amateur tot een nog ongewoner theaterdirecteur deed evolueren. Met hem eindigt de
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19e-eeuwse toneeleeuw. Hij lanceert nieuwe auteurs, schept een nieuwe speelstijl,
ontwerpt een nieuwe theatersfeer, creëert
de regisseursfunctie, ontwikkelt de liefde
voor de talrijke details die een opvoering
tot een sluitend geheel maken. Deze figuur fascineert nog steeds de Oostduitse
theatermilieus, die zich inbeelden een vergelijkbaar identieke artistieke revolutie
op hun terrein te hebben doorgevoerd.
Toch brengt het nawoord niet al te veel
politieke propaganda; wel rangschikt men
Augier en Dumas ongeschakeerd bij de
oude pruiken, ondanks hun duidelijk sociaalkritische aspecten, die echter niet het
proletariaat als milieu kozen, en even gretig grijpt men voor eigentijdse commentaar naar de Berlijnse Antoine-epigoon
Dr. O. Brahm, een onvervalst en ook in
zijn theaterbedrijvigheid compromisloos
socialist. De slotindruk is wel dat men
deze heruitgave vooral om het theaterhistorische belang heeft bezorgd, maar de
grondtoon blijft steeds deze: zoals miskenning of bekamping de uiteindelijke
zege van de revolutionair Antoine niet
hebben kunnen tegenhouden, zal de overwinnig ook het huidige socialistische realisme eens te beurt vallen. C. Tindemans
MAIR, G. H., and A. C. WARD, Modern English Litterature. 1450 - 1959.
-- 3rd ed. London, 1960, Oxford University Press., 280 pp., Home University
Library, 27.8 Sh. 6 d.
Mair's populaire handboekje over „moderne" Engelse literatuur (beginnend bij
de Renaissance) kwam reeds uit in 1911,
en is nu door Ward voorzien van twee
aanvullende hoofdstukken over de literatuur van deze eeuw. Het oordeel van
de eerste schrijver is veilig en trefzeker
maar een beetje uit de tijd, terwijl
Ward's hoofdstukken het best met het
woord konservatief bestempeld kunnen
worden. Het is jammer dat zijn kommentaar op de jongste ontwikkeling in de
Engelse literatuur vrijwel uitsluitend negatief is; de lezer wordt er niet mee geholpen. De dichter Hopkins, algemeen
erkend als de vader der moderne poëzie,
wordt nauwelijks vernoemd. T. S. Eliot's
invloed wordt rampzalig genoemd. Voor
de rest is het een zakelijk, leesbaar en
goedkoop boekje. E. Bolsius
MACLEAN , A. D., (Ed.) , Winter's
Tales 6. ~ MacMillan, London, 1960,
321 pp., 21 sh.
Het korte verhaal vraagt niet alleen een
vakman, wil het echt slagen; het vraagt
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ook een literaire fijnproever om op zijn
juiste waarde geschat te worden. Wie
deze zesde serie verhalen alleen ter hand
neemt omdat hij geen tijd heeft voor een
normale roman en alleen maar fictie lezen wil waarin wat gebeurt, komt hier
bedrogen uit. Stuk voor stuk zijn het
minutieus uitgevoerde etsen, waarbij het
interessant is op te merken hoe iedere
ets in geheel eigen stijl is uitgevoerd.
De collectie bevat o.m. een bijdrage van
de bekende Ier Liam O'Flaherty, alsook
van twee bekeerlingen, Gabriel Fielding
en Muriel Spark. W. Peters
GALLICO, Paul, Too many Ghosts. —
Michael Joseph, London, 1961, 272 pp.,
16 sh.
Pantoffels vliegen door de zalen van het
oude kasteel, periodiek verschijnt een
non nergens vandaan, op een gegeven
ogenblik wordt er op een onzichtbare
harp gespeeld, enz. Er komen detectiven
aan te pas, alsook geestelijken die door
exorcismen de zaak proberen op te lossen: enfin, gaat u maar door. Het is zoals
de titel zegt: er zijn te veel spoken, en
het zijn bijna alleen maar spoken die de
aandacht vragen. Maar voor spookliefhebbers is het mogelijk interessante lectuur: ook in dit nieuwe genre kan Gallico
ons niet bekoren. W.P.
GESCHIEDENIS
LUYKX, Theo, De grafelijke financiële
bestuursinstellingen en het grafelijk pa-

trimonium in Vlaanderen tijdens de regering van Margareta van Constantinopel
(1244-1278) (Verh. Kon. Vl. Acad.
Wet. Letteren en Schone Kunsten van
België, Klasse der Letteren, Verh. no.
39) . ~ Paleis der Academiën, Brussel,
1961, 494 bl.
De schrijver van Johanna van Constantinopel, gravin van Vlaanderen en Henegouwen. Haar leven en regering, dat in

1946 verscheen, bezorgt ons hier een lijvige wetenschappelijke studie over het
beheer der financiën onder haar zuster
en opvolgster. Eerst toont hij aan dat de
kanselier stilaan alle bevoegdheid in financiële kwesties verloor ten gunste van
de ontvanger-generaal en een groep clerici; Filips van Broekburg, de eerste ontvanger-generaal, heeft aldus gedurende
25 jaar een belangrijke rol gespeeld in
de financiële politiek van de gravin.
Nauwgezette berekeningen brengen er
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de auteur toe de geldelijke uitgaven van
de gravin gedurende haar 34-jarige
regering op ongeveer twee miljoen
ponden te schatten. De inkomsten uit
het graafschap Vlaanderen volstonden
niet om deze uitgaven te dekken; daar
Johanna echter ook gravin van Henegouwen was, in persoonlijke unie,
en daar dit graafschap de helft van
Vlaanderen opbracht, kon de gravin
haar budget in evenwicht brengen. Eén
feit staat vast: bij haar troonsbestijging
had zij een som van 164.000 Vlaamse
ponden te betalen, terwijl haar zoon,
Gwijde van Dampierre, die haar in 1278
in Vlaanderen opvolgde, slechts een
schuld van 72.000 ponden had in te lossen. Vermelden wij nog ter vergelijking
dat de koning van Frankrijk in 1202
viermaal zoveel inkomsten had en dubbel zoveel uitgaven. Deze degelijke studie is gevolgd door 150 bladzijden bijlagen en een register van de persoons- en
plaatsnamen. M. Dierickx
SIMON, A., Réunions des Evéques de
Belgique, 1868 -1883. Procés-Verbaux.
~ Ed. Nauwelaerts, Leuven, 1961, 174
pp., ing. Fr. 160.
WILLEQUET, Jacques, Documents
poer servir à 1'histoire de la presse beige,
1887 -1914. — Ed. Nauwelaerts, Leuven, 1961, 88 pp., ing. Fr. 80.
Twee nieuwe publikaties van het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, waarvan wij in een vorig nummer het belang onderstreepten.
Al wie enigszins op de hoogte is van de
Belgische binnenlandse geschiedenis, kent

de vaak beslissende rol van de bisschoppen in ons openbaar leven. A. Simon
publiceert hier de proces-verbalen van
de gezamenlijke bijeenkomsten der bisschoppen tijdens het episcopaat van kardinaal Dechamps (1868 - 1883) . Zijn uitstekende werkgewoonte getrouw, heeft
de onvermoeibareSimon de teksten ingeleid met een heldere synthese van de
Belgische geschiedenis en van de rol der
bisschoppen tijdens de betreffende periode. Men notere dat Simon vroeger reeds
de proces-verbalen publiceerde voor de
periode 1830 - 1867. — De pers, waarvan het belang voor de hedendaagse geschiedenis geen betoog behoeft, is in
België een nog bijna onbekend terrein.
Uit de archieven van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken — het enig Belgisch
departement dat voor de 19e eeuw een
behoorlijk archief bezit — en van het
Auswârtiges Amt te Bonn heeft J. Wil-

lequet een reeks documenten opgediept
en gepubliceerd die kostbare gegevens
bevatten betreffende perscorrespondenten, redacteurs, oplage, invloed en betekenis der bladen, de achtergrond van
sommige perscampagnes, enz. Hij bezorgde de historici hiermede een nuttig werkinstrument. K. Van Isacker

,

Propyleen-Weltgeschichte. Eine Universalgeschichte, onder leiding van Golo
MANN. X. Band: Die Welt von heure.
--- Propyláen-Verlag, Berlin-Frankf urtWien, 1961, 699 pp., talrijke krtn., pltn.,
facsimilés, D.M. 68.—.
Voor het begrijpen van onze tijd zouden
wij dit boek bijna onontbeerlijk durven
noemen. Het loopt hoofdzakelijk over de
jaren 1945-1960. In het hoofdstuk Chinesische Revolution toont Wolfgang Franke aan, dat de huidige communistische
revolutie in China niet een voorbijgaand
fenomeen is, maar als het ware de bekroning van honderd jaar revolutie, een pogen van China om „westers", d.i. wetenschappelijk en industrieel te worden, en
zijn eigen meester, al is niet alles van
blijvende waarde in de huidige revolutie.
De bekende Indiase historicus Panikkar
schreef het hoofdstuk Neue Staaten in
Asien und Afrika, waarbij hij weinig zegt
over zwart Afrika: ofschoon Westerlingen niet alles zullen onderschrijven, werpt
deze kijk van een Aziaat heel wat licht
op het huidige gebeuren, en zo treft zijn
herhaalde affirmatie dat de intellectuelen
van Azië en Afrika meer schrik hebben
voor een nieuwe vorm van kolonialisme
dan voor het communisme. Hugh SetonWatson behandelt de Sovjet-Unie en de
staten achter het Ijzeren Gordijn sereen,
zakelijk, met tal van interessante details,
maar toch o.i. niet diep genoeg. jacques
Freymond toont hoe de Atlantische Wereld — West-Europa en Noord-Amerika
—, de zgn. vrije wereld, dichter aaneensloot naarmate de dreiging van het communisme groter werd. Hubert Herring
laat duidelijk aanvoelen dat in het gistende Lateinamerika heute het geval Cuba
wel navolgers zal vinden. Dan gaat vijftig bladzijden lang de geschiedfilosoof
Raymond Aron zich bezinnen op onze
tijd en besluit dat de mensen het oude
diplomatieke spel met andere middelen
voortspelen in een totaal gewijzigde wereld, terwijl zij zich wapenen voor een
vernietigingsoorlog, zodat het gevaar
dreigt dat een verkeerd maneuver de ondergang kan veroorzaken. Daarop volgen
nog hoofdstukken over de tweede indus-
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triële omwenteling, de internationale syndicale beweging, en over gemeenschap en
cultuur. Gabriel Marcel schreef een suggestief hoofdstuk over het religieuze denken in de huidige wereld. Een synoptisch
historisch overzicht en een uitvoerig namen- en zaakregister besluiten dit luxueus
geïllustreerde boek. Samenvattend: in hun
bedoeling, niet een nauwgezette opsomming te geven van alles wat de laatste
vijftien jaren op alle domeinen is gebeurd, maar een inzicht te geven in de
hoofdgebeurtenissen, zijn de auteurs ten
zeerste geslaagd. M. Dierickx
LANDEN
EN VOLKEN
KELLER, Werner, Oost minus West
Nul. Vertaald. — La Rivière Voor-hoeve, Zwolle, 450 pp. Geïllustreerd,
f 19,50.
Werner Keller had enige jaren geleden
succes met zijn boek „De Bijbel heeft
toch gelijk". Daarna verscheen van hem
het boven genoemde boek met de eigenaardige titel, waarin heel de bedoeling
van de auteur ligt opgesloten. Het is een
overzicht van de geschiedenis en wording van Rusland en wel zó, dat heel de
groei van het land tot een der eerste
grootmachten te danken blijkt aan het
Westen. Rusland heeft altijd ontvangen
en genomen van het Westen, niet het
minst Sovjet-Rusland, dat door zijn alomvattend spionage-systeem het Westen
afroomt en zo een macht heeft opgebouwd, die de vrije wereld met schrik
vervult. Het is een boeiend werk dat getuigt van een immense belezenheid en geinformeerdheid. De helft van het lijvige
boek houdt zich bezig met het Rusland
van Lenin tot en met Chroestsjef. Alles
wordt gezien vanuit een bepaalde gezichtshoek en beschreven met de bedoeling het Westen te waarschuwen. Dit
geeft het overigens belangrijke en boeiende werk natuurlijk een zekere eenzijdigheid. Talrijke foto's, kaarten en tekeningen illustreren de tekst.
P. van Alkemade
HOUBEN, J. J., e.a., De Oosterse Mens.
~ Desclée de Brouwer, Brugge, 1961,
134 pp., Fr. 96.
Het Centrum voor de studie van de Mens
(Antwerpen) biedt in dit boek vier voordrachten uit het jaar 1956, te Antwerpen
gehouden door vier hoogleraren, respectievelijk over het Islamisme (Houben) ,
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het Boeddhisme (Lamotte) , het Confucianisme (Mullie) en het Hindoeïsme
(Scharpé) . De bedoeling van de voordrachtgevers was het beeld te tekenen
van de mens in deze vier vormen van het
Oosters gedachtenleven. De inleiding en
het nawoord zijn van Prof. Dr. R. Dellaert; deze heeft (enigszins moeizaam)
getracht eenheid te brengen in de onderscheiden vrij ongelijke uiteenzettingen.
Het beroep op de vier periodes van de
Westerse cultuur-geschiedenis, waarbij
de Islam aan het conservatisme van het
oudste Westen zou herinneren, het Boeddhisme aan de mystiek der Middeleeuwen, het Hindoeïsme aan het ethisch idealisme der XVIIIde eeuw, en het Confucianisme aan het irrationalisme van de
XIXde eeuw, lijkt ons inderdaad, zoals
de inleider gevreesd heeft „vatbaar voor
kritiek". Heeft het veel zin op een dergelijke wijze het „passieve" Oosten te vergelijken met het „vitaal-actieve" Westen?
Is het niet wijzer zich te houden aan het
bekende woord van Kipling: „East is
East and West is West; and never the
Awaine shall meet"? Was het niet mogelijk geweest te zorgen voor een uniforme
schrijfwijze van woorden als Bouddhisme) , Sakyamuni (waarom het hybriede
Cákyamoeni) ? J. De Frame
RUGE, GERD, Gesprache in Moskau.
.-• Kiepenheuer & Witsch, Keulen en
Berlijn, 1961, 358 pp., D.M. 16,80.
De laatste jaren is men meer aandacht
gaan besteden aan het gewone dagelijkse
leven van de mens in de Sovjet-Unie.
Cfr. S. Belfrage A Room in Moscow,
H. Pörzgen, So lebt man in Moskau, en
K. Meihnert, De Sovjet-mens. Gerd Ruge's boek bestaat uit drie delen. In het
eerste geeft hij een aantal gesprekken
weer, in Moscou gevoerd, tussen verschillende burgers onder elkaar; in het
tweede beschrijft hij zijn eigen contact
met de sovjet-mens, vooral met culturele
kringen, en ten slotte voert hij ons mee
op reis door een stuk onbekend Siberië.
Het laatste deel is dan ook het interessantste. Het eerste doet een beetje eigenaardig en minder reëel aan, het tweede wordt door zijn gesprekken met literatoren en musici op vele plaatsen te gespecialiseerd. Pas wanneer hij uit die
sfeer geraakt, boeit hij; een bredere lezersschaar. Ruge, die in 1956 als correspondent van de Westduitse radioomroep naar Rusland werd gestuurd en
er tot 1959 verbleef, bezit een aangename verteltrant en weet scherp te analyseren. A. Van Peteghem
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latie en op de relatie arts - patiënt in het
J. J. C. Marlet
algemeen.

PSYCHOLOGIE
GUARDINI, Romano, Mijn ik en het
goede, vert. A. Monshouwer. ~ Lannoo,
Tielt, 1961, 132 pp., Fr. 38.
Deze „brieven over levensvorming aan
volwassenen" raken op de fijnzinnige manier die R. Guardini eigen is, de kern van
ons zedelijk en religieus leven: het goede,
het geweten en de zelfinkeer of de ingetogenheid. Over het geweten en het goede
schrijft men gewoonlijk objectief, van
buitenuit. Wat men er dan over schrijft
raakt de lezer als het ware niet existentieel. Guardini verstaat de kunst om die
werkelijkheden van binnenuit, vanuit de
concrete beleving en ervaring te beschrij~
ven. Zo nodigt hij onvermijdelijk tot zelfinkeer en persoonlijke inzet.
J. Vercruysse
BRAUTIGAM, Dr. Walter, Psychotherapie in Anthropologischer Sicht. ~
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1961,
pp. 202, D.M. 29.
De mens in de Ik - Gij verhouding is het
eigenlijke onderwerp van deze studie. De
schrijver beklemtoont, dat de antropologie niet alleen de ideeën omtrent de psy
chotherapie bevrucht, maar dat vanuit de
psychotherapeutische praktijk ook de antropologie wordt verrijkt. Braütigam
neemt geen genoegen met de Freudiaanse inzichten over het onbewuste in de
mens; hij breidt dit begrip uit met determinanten vanuit de actuele situatie en

-

SCHWARZ, E., Am Wendepunkt.
Weltbild und Mensch im Atomzeitalter.
— E. Klett Verlag, Stuttgart, 1960, 285
pp., D.M. 19.80.
In het eerste deel van dit boek onderzoekt de auteur de fundamentele vernieuwingen opgetreden in het wereldbeeld van de natuurwetenschap, waarbij
bijzondere nadruk valt op de finaliteit.
In het tweede gedeelte bestudeert hij het
menselijk bestaan in deze tijd. Hierbij
gaat hij uitvoerig in op de tegenstelling
tussen Oost en West en op de problemen van de democratie. Het is een centrale gedachte van dit werk, dat de beoefenaars van de wetenschap ook een
bijzondere verantwoordelijkheid moeten
dragen voor het politieke beleid. Zij
moeten een elite vormen met een eigen
verantwoordelijkheid voor de gemeenschap. Fel critisch tegen de kerken, erkent de auteur de hoge waarde van de
christelijke idealen. De schrijver, die filosofie en chemie studeerde, legt in dit
werk, dat na een lange loopbaan werd
geschreven, getuigenis af van zijn eigen
verwerkelijking van het ideaal dat hij
anderen voorhoudt: de doorbreking van
een al te enge concentratie op een sector
van wetenschap in een zich openen voor
de grote belangen der mensheid.
J. M. Kijm

de latentie van het toekomstige. Hij as-

KUNST EN
CULTUUR

simileert de overtuigingen van Von Gebsattel en Binswanger met betrekking tot
de psychotherapeutische situatie, en betoogt dat in de relatie arts - patiënt
behalve driftmatige — ook geestelijke
inhouden een rol spelen. Het is de auteur
stellig niet ontgaan, dat genezing door
psychotherapie tevens betekent integratie in een gemeenschap: „Angenommen
sein in einer Gemeinschaft und Anneh-men ihrer Werte". Tenslotte vraagt hij
zich af of — gezien de pathogenie van
de behuidige maatschappijpatronen
handeling van bepaalde klachten en verschijnselen niet bij voorkeur in groepssetting moet gebeuren. Een en ander
wordt geïllustreerd aan de hand van een
casuistiek. Hoewel het taalgebruik van
de schrijver niet altijd . even duidelijk en
gelukkig is, kan dit boek toch worden
aanbevolen aan hen die zich wensen te
bezinnen op de psychotherapeutische re-

BLANKEN, E. M., HAALEBOS, F. C.,
KIESTRA, L., STIBBE, Mr. M., Kindertekeningen; kinderen uiten zich in kleur
en vorm. ~ W. de Haan N.V., Zeist,
1961, 204 pp., geïll.
In de Phoenix-pocket Kindertekeningen
hebben vier auteurs, die bijzonder goed
op de hoogte zijn van het onderwijs, een
prachtige collectie kindertekeningen bij
elkaar gebracht en uitstekend ingeleid.
Een historisch overzicht over het tekenonderwijs wordt gegeven, de waarde van
het tekenen voor de andere leerstof, maar
ook vooral voor het leven, wordt naar
voren gebracht en het onderwijs in het
tekenen op verschillende scholen wordt
toegelicht. Daar deze onderwerpen rijk
geïllustreerd zijn is dit mooie boek een
verrijking voor de vakliteratuur over
kindertekeningen. C. de Groot

r--
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COMBARIEU, J. en DUMESNIL, R.,
Histoiré de la musique t. 5: Première
moitié du XXe siècle. r A. Colin, Parijs, 1960, 552 pp.
Wie zich interesseert voor moderne muziek zal er in dit boek een nauwkeurig
idee van krijgen. De niet-Franse muziekscholen worden op beknopte en verstandige wijze besproken, met langere
paragrafen over componisten zoals Prokofiev, Bartok, Hindemith, Villa-Lobos,
en zelfs over jazz. Maar drie vierden van
het boek zijn gewijd aan de muziek in
Frankrijk, en deze hoofdstukken zijn alles behalve beknopt: ellenlange lijsten
van componisten en werken die de moeite niet lonen. Hierdoor geeft het boek
een overladen indruk, terwijl de behandelde periode nochtans interessant genoeg was. Stavinski en de dodecaf onisten zijn behandeld in het vorige deel van
de serie. Nuttig ook als referentiewerk.
A. Grammens-Sandoz
DUNWELL, Wilfrid, The Evolution of
Twenthieth Century Harmony. ~ Londen, Novello, 1960, 240 p., 35 s.
Dit boek is niet voor de amateur bedoeld. Het is de verdere uitwerking van
een thesis, en geeft een zeer diepgaande
studie van de ontwikkeling der harmonie.
Het eerste deel, „transition", is eigenlijk een lange inleiding tot het tweede,
„modern methods". Het onderwerp is
fascinerend, en de auteur beheerst het
volkomen. De muzikale voorbeelden zijn
goed gekozen. Dit is natuurlijk een wetenschappelijke arbeid, maar niettemin
hadden wij de uiteenzetting iets levendir
ger gewenst: zelfs ingewijden zullen het
nogal droge lectuur vinden. Men moet
telkens teruggrijpen naar de uitstekende
voorbeelden, indien men de aandacht
niet wil laten verminderen. Enkel wanneer hij het heeft over zijn lievelingscomponist, Bartok, weet schr. echt te
boeien. A. Grammens~Sandoz
POLITIEK
DRUMMOND, R., Ei G. COBLENTZ:
Duel! am Abgrund, J. F. Dulles und die
Amerikanische Aussenpolitik. Uit het
Engels vertaald. — Kiepenheuer b
Witsch, Keulen en Berlijn, 1.961, 271 pp.,
D.M. 16, 80.
Een belangrijk boek. Dulles zal nog wel
lange tijd een omstreden figuur blijven.

Heeft hij zijn land succesrijk gediend, of
draagt zijn politiek er mede schuld aan
dat het prestige van de V.S. gedurende
zijn ambtsperiode zo diep is gedaald?
Een gefundeerd antwoord op deze vragen blijft moeilijk. De schrijvers van dit
werk hadden de bedoeling niet een klassieke biografie te schrijven. Zij toetsen
Dulles' politiek aan zijn persoonlijkheid
en laten er de voor - en nadelen van uitschijnen. Ze analyseren gepubliceerde
documenten, en ook — wat interessanter
is •-- getuigenissen van journalisten en
politici, die met Dulles in contact kwamen en hem konden beoordelen aan de
conferentietafel of in het intiem gesprek.
Zelfs als men het niet overal eens is
met de opvattingen welke de schrijvers
erop nahouden over Dulles' buitenlandse
politiek, blijft dit een buitengewoon interessant boek. A. Van Peteghem
,

Archives secrètes de la Wilhelmstrasse,
IX: Les armées de guerre I 18 mars -10
mal 1940, vert. J. R. Weiland. r Pion,
Parijs, 1960, 400 pp., ing. NF. 19,73.
Deze nieuwe collectie documenten van
het Duitse ministerie van Buitl. Zaken
handelt vooral over de aanval op Denemarken, Noorwegen, Nederland en België. In verband met deze laatste' twee
landen blijkt er afdoende uit dat de Duitse diplomatie er van overtuigd was dat
de welhaast exclusieve troepenconcentratie langs de grens van Duitsland moest
worden uitgelegd als een „eenzijdige"
toepassing van het neutraliteitsbeginsel
dat deze landen beweerden aan te kleven. Interessant zijn verder nog het verslag van de ontmoeting Hitler-Mussolini
op 18/3/40, de documenten met betrekking tot Zweden en de berichten van de
Duitse ambassadeur te Washington (inz.
over de „contacten" met de Amerikaanse
pers) . M. Grammens
,

VARIA
RUIGERS VAN DER LOEFF-BASE-NAU, An, Gideons reizen..-- Ploegsma,
Amsterdam, 1960, 341 pp., geïll., f 14,90.
„Als men verre reizen doet, kan men
veel verhalen". A. R. v. d. L.-B. heeft de
waarde van dit spreekwoord op een originele wijze belicht. Gideon, de zoon van
een rijke, ietwat merkwaardige kunstschilder, reist met zijn vader heel de
wereld rond. Het verhaal begint in Kasj-mir en eindigt in Amerika, maar intussen
hebben wij met Gideon Japan, Korea,

1134

BOEKBESPREKING

NAPOLI PRARIO LUCY, Drie witte
sluiers. Vert. — N.V. U. Pax, 's-Gravenhage, 1960, 224 pp., f 8,90.
Dit boek verhaalt 't leven van markiezin
Alessandra di Rudini, een in Italië gevierde aristocrate, die na de dood van
haar man de geliefde van Gabr. d'Annunzio werd, tot inkeer kwam en carmelietes werd te Paray-le-Monial. Een
merkwaardige figuur, die onlangs ook
door Bernard Verhoeven beschreven
werd. Het boek van de Italiaanse auteur
is een vie romancée, dat zich echter
nergens van de historie verwijdert. Allerlei bronnen, brieven, mondelinge verhalen, dagboeken etc. hebben de schrijfster ter beschikking gestaan. Dit veel
VAN DALE, Groot woordenboek der bewogen leven laat zich inderdaad lezen
Nederlandse taal. Achtste, geheel op- als een roman uit feodale tijd, toen de
nieuw bewerkte en zeer vermeerderde kloof tussen Herrschaften en bedienden
druk. Aflevering 20, 's-Gravenhage, nog zeer breed was. Alessandra, die zeer
Martinus Nijhoff, 1961, geb. f 78.
intelligent en energiek was, verliest haar
Met deze 20ste aflevering is de opnieuw geloof, komt echter nooit los van God,
bewerkte Van Dale voltooid. De om- tot zij een reis naar Lourdes maakt, waar
vang van deze achtste uitgave is 13% zij het geloof terug vindt, en van dan af
groter dan de vorige en telt 286 blz. rust zij niet, tot de kloostermuren haar
meer. Een lange inleiding instrueert over hebben ingesloten. Een merkwaardig letaal, spelling, leestekens etc. etc. De ko- ven, dat van het laagste naar het hoogste
mende tien jaren, veronderstellen we, zal streefde en dit wist te bereiken.
dit voor velen onmisbare boek een telJ. van Heugten
kens geraadpleegde vraagbaak zijn. De
Nederlandse taal ligt, wat haar techni- WALKER, Kenneth, The Unconscious
sche zijde betreft, voorzover dit mense- 14ind. --• Rider and Company, London,
lijk mogelijk is, in dit kostbare werk op1961, 256 pp., 21 sh.
gesloten. Dr. C. Kruyskamp, de hoofd- Allerhande paranormale verschijnselen
redacteur, heeft alle eer van zijn werk. worden door schr. gerapporteerd; menigR.S. maal doet hij denken aan de journalist,
Wie, Wat, Hoe in de Televisie? — Ka- wanneer hij bepaalde experimenten op

Australië, Noord-Afrika en Mexico bezocht. De schrijfster verstaat de kunst
om op ongezochte wijze de bijzonderheden van deze landen in haar verhaal te
verwerken. Er blijft een gezonde spanning in haar beschrijvingen, omdat Gideon allerlei avonturen beleeft, die men
met de grootste belangstelling volgt. De
fraaie illustraties van Jenny Dalenoord
passen zeer goed in de sfeer van de verhalen, die vooral ook door de boeiende
stijl wordt opgeroepen. Door de nobele
instelling van de schrijfster op de problemen van het leven is dit een karaktervol boek geworden dat wij graag iedereen aanbevelen. C. de Groot

tholiek Televisie- en Radiocentrum, Brus-

sel, 1961, 96 pp., geïll., K.T.R.C., De
Vergniesstraat 41, Brussel, Fr. 35.
Het boek bevat de tekst van veertien referaten, die gehouden werden op de Antwerpse Studiedagen van het Katholiek
Televisie- en Radiocentrum op 22 en 23
april 1960. Belangwekkend vooral omdat
de specialisten, die zelf dagelijks actief
televisie bedrijven (D. Waterschoot, M.
Grypdonck, P. Vandenbussche, A. De
Clercq, L. Schollaert, V. Van Kerkhove,
J. Coolsaet, J. Van Liempt, F. Robberechts, B. Janssens, M. Liebrecht, J. Van
Eetvelde, M. Balfoort) hier een realistisch
beeld bieden van onze concrete Vlaamse
Televisie, met haar typische kwaliteiten
en gebreken. De bijdrage van Prof. Hulpiau, waarmee deze bundel aanvangt, is
een merkwaardig-positieve benadering
van de problematiek der televisie, gezien
vanuit het standpunt van de katholiek in
ons land. A. Cauweller

het terrein van spiritisme of telepathie

beschrijft; hij observeert en analyseert,
maar helaas blijft het hier te veel bij.
Het is begrijpelijk dat hij uiterst voorzichtig voortschrijdt op het moeilijke terrein van de parapsychologie, vooral omdat hij heel evident te weinig filosoof, te
weinig psycholoog en ook te weinig theoloog is om ooit tot een ook maar enigszins bevredigende verklaring te komen.
Men ervaart onwillekeurig dat de chirurg, die schr. is, ook maar beter doet
zich te beperken tot rapporteren. Het
boek is daarom erg onbevredigend, en
blijft ver achter bij het onlangs verschenen Hidden Spring.% dat hetzelfde terrein
bestrijkt. W. Peters
Union Romain de l'ordre de Sainte Iksule. — Lescuyer, Lyon.
Naar aanleiding van het vierde eeuwfeest
der Zusters Ursulinen heeft de Romeinse
Unie dezer kloosterlingen een rijk geïllu-

BOEKBESPREKING

streerd boek uitgegeven met tekst van
Claude Mondésvert S.J. en Henri de Lubac S.J. De illustraties leiden de lezer
langs de voornaamste huizen der orde
over de gehele wereld en de tekst spreekt
hem over de geest en het ideaal der orde.
Het werk is verkrijgbaar bij het Provincialaat te Boxtel (naar keuze Nederl.,
Franse of Engelse tekst. f 10) . R. S.
RUSSELL BRAIN, Some reflections on
genius. And other essays. — Drawings
by Norman Smith, London, 1960, Pitman
Medical Publishing Co. VII + 192 pp.,
30 s. net.
Sir Russell Brain is een medicus die onderhoudend kan schrijven over van alles
en nog wat. Het resultaat is dit vrij dure
boek, een verzameling opstellen die getuigen van speurzin en originaliteit. Veel
gemeenschappelijks valt er niet aan te
ontdekken, al wordt elk onderwerp benaderd vanuit medisch-wetenschappelijk
standpunt. 5 van de 14 essays handelen
over Dr. Johnson en werpen weer nieuw
licht op deze veelbesproken 18e eeuwse
figuur. Een aardig opstel over Grock
wordt gevolgd door een onsamenhangend
verhaal over Epstein. De auteur is o.i.
het 'beste als hij zich niet te diep in theoriën begeeft. Op p. 173 merkten wij enkele storende onjuistheden op in de aanhaling uit Hopkins en het kommentaar
van Edith Sitwell. E. Bolsius
LONGFORD, Lord, The Idea of Punishment. — Chapman, London, 1961,
104 pp., 10 sh. 6 d.
De auteur, die niemand anders is dan de

bekende bekeerling Pakenham, geeft hier
een aanvulling op zijn werk van 1958,
getiteld The Causes of Crime. In een
helder, evenwichtig betoog richt hij zich
tegen veel slordig en sentimenteel denken
over de zin van het straffen der misdadigers. Nieuwe gezichtspunten biedt
schr. niet; hij bedoelt enkel de traditionele, gezonde leer nog eens te laten horen in een tijd waarin ook op het terrein
van het toedienen van een rechtvaardige
straf allerlei verwarring heerst.
W. Peters
BRONOWSKI, J., Science and Human
Values. ~ Hutchinson, London, 1961,
96 pp., 12sh. 6 d.
De drie hier bijéén gebrachte opstellen
zijn zeer waardevol om de bewogenheid
en helderheid waarmede een zeer belangrijk probleem aan de orde wordt gesteld; zij zijn echter weinig bevredigend
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uit het oogpunt van de voorgestelde oplossing. Het uitgangspunt van deze opstellen is de ervaring van de schrijver
wanneer hij de puinhopen van Nagasaki
bezoekt; dit maakt hem bang voor de
macht die science kan uitoefenen, zodra
deze is losgemaakt uit het geheel van het
menselijk bestaan. Schr. poogt dan aan
te tonen dat er geen kloof behoeft te bestaan tussen de exacte wetenschappen en
kunst en letteren, en dat in diepste grond
zij beide de vrucht zijn van het creatieve
in de mens. W. Peters
GRANGER, Gilles-Gaston, Pensée formelle et sciences de 1'homme (Analyse et
raisons) . ~ Paris, Aubier Montaigne;
Ed. Universelle, Brussel, 1960, 228 pp.,
B. Fr. 185.
Dit boek wil een proeve zijn van wetenschappelijke filosofie. In tegenstelling
met de fenomenologische beschrijvingen
die vandaag in de mode zijn wanneer het
er om gaat objecten te bestuderen als
linguistiek, economie, psychologie, sociologie, zou de schrijver hier graag een
formeel verantwoorde en mathematiserende methode gebruikt zien, en geeft hij
daarvoor een reeks voorbeelden, zoals
de studie van de semantiek, van de verhouding tussen spraak en geschreven
taal, van het wedden, van de gedraging
en het moreel bij soldaten in een oorlog,
van het beheersen van „queue's" in een
samenloop van personen. — Het boek
veronderstelt een grondige vertrouwdheid met de wetenschappen in kwestie
en met sommige abstracte gedeelten van
de mathesis. M. De Tollenaere
HOOGTE, Albert van der, Ballade van
de oude stad. ~ Uitg. Contact, Amsterdam, Antwerpen, 166 pp., 1960, f 5,90.
De auteur die reeds enige verdienstelijke
romans op zijn naam heeft staan, heeft
zich in deze roman aan een Dostojefki-aans onderwerp gewaagd. Een stakkerig
mannetje, dat zich kunstenaar voelt en
telg van een patriciërsgeslacht, zucht onder een huwelijk met een bazige, wat
vulgaire vrouw en komt ertoe deze te
willen vermoorden. Als zij op de derde
etage een raam staat te zemen en hij de
deur. der kamer plotseling opent, stort zij
toevallig naar beneden. Hij meent schuldig te zijn en geeft zich aan als de moordenaar. De politie echter denkt er anders
over. De roman is niet zonder verdienste;
het kleinburgerlijk milieu is goed be
schreven. Er zou echter een ongewoon
talent nodig zijn om dit ontstellende ge,
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geven overtuigend en diep menskundig
te behandelen. Men denkt aan Raskolnikof en dan blijkt de afstand al te groot.
Een roman die er zijn mag, doch niet
geheel overtuigt en te zwak is in psychische motivering en in algemene omlijsting. J. van Heugten

Oosterse Spiritualiteit. Verslagboek van
de oosterse studiedagen. — Uitg. Paters
Assumptionisten te Nijmegen, 1961,

KURT SWINGER, Spionageverhalen.

Vert.
Een dertiental krasse spionageverhalen,
het ene al wonderlijker dan het andere.
CHARLES NORL MARTIN, Onze zin-

tuigen en het onbekende. Vert.
Een uitermate merkwaardige beschouwing over de toekomst der wetenschap
en der toekomstige levenshouding van de
mens. R.S.

f 2,50.

Dit verslagboek bevat de lezingen en
toespraken die op 18 en 19 januari 1961
te Nijmegen gehouden werden en alle
handelen over de spiritualiteit der Oos-^
terse Christenen. Prof. v. d. Ploeg sprak
o.a. over de spiritualiteit der Syrische
monniken, Prof. Zacharias over Russische vroomheid, Prof. de Waele over
het geestelijk leven in de Athoskloosters
en Prof. Hendrikse O.E.S.A. over het
Oosterse en Westerse vroomheidsideaal.
Een belangrijke uitgave in deze tijd van
eenheidsstrevingen. R.S.

Phoenix Pockets. — W. de Haan, Zeist.
N.V. Standaard Boekhandel, Antwerpen.
LAMB, H., Alexander de Grote. 1961,
226 pp., geill.
Alexander heeft enkele jaren de wereld
in beroering gebracht en blijkt nog in
staat de wereld voor zich te interesseren.
De Amerikaanse historicus Lamb schrijft
boeiend en het feitenmateriaal dat hij
verwerkt is verantwoord. In de Phoenix
pocket, die wederom fraai is geillustreerd,
is dit alles goed tot zijn recht gekomen.
TER KUILE, Prof. Dr. E. H., De Bouw-

kunst van Hellas tot heden. — 1961, 234
pp., geill.

POCKETBOEKEN
Prima-boeken. Het Spectrum, Utrecht.
DAAN VAN DER VAT, De Londense

wandelaar.
Een aardig boekje van de bekende Tijdcorrespondent over de moeilijk te doorgronden Engelsman.
DR. C. F. A. VAN DAM, Spaanse
spraakkunst voor iedereen.
Wie zich het Spaans wil toeëigenen, zal
dankbaar grijpen naar dit met kennis en

zorg samengestelde boekje.
EDGAR BOHLE, Spionage op Pasen,

Vert.
Een eigenaardige thriller, goed geschreven en spannend, rond het werk van geleerden, die zich bezig houden met de
studie der kernenergie.
PETER CHARPENTIER, Prisma smal-

filmboek.
De ondertitel „Het maken van goede
smalfilms voor iedere amateur" zegt genoeg over inhoud en bedoeling van dit
boekje.
P. G. WODEHOUSE, Piccadilly Jim.

Vert.
Wederom een vermakelijk dwaas verhaal van de schrijver-humorist Wodehouse.

De schrijver past in zijn boek een uitstekende methode toe. Niet alleen geeft hij
vele kunsthistorische bijzonderheden,
maar hij schakelt ook de geschiedenis in
zijn betoog in. Bovendien vergeet hij ook
niet het landschap en het karakter van
de mens in zijn beschouwing te betrekken. Aan de moderne architectuur wor~
den maar weinige pagina's gewijd.

C. de Groot

Elseviers reisgidsen. Midden.-Italië (Tos~
cane, Umbrië, De Marken) . Midden.
Italië (Latium, Campanië, Abruzzen en

Molise). f 3,90 per deel.
Deze reisgidsen zijn vakkundig samenge-

steld, rijk geillustreerd en, wat de materiele presentatie betreft, bijzonder verzorgd. R.iS.
List-Bucher, Paul List, München, 2.20

D.M.
MABEL SEELEY, Flusternde Schatten.
Vert.
Een bijzonder goed geschreven en gecomponeerde crime story.
BARBARA BONDY, Frauen der Zeit
zu Fragen der Zeit.
Zes schrijfsters van naam geven hier hun
oordeel over huidige tijdsproblemen, opvoeding, cultuur, generatieverschillen,
etc. R.S.

J. DECHANET

De weg naar de stilte
Yoga voor de gelovige mens.

De jongste tijd wordt er veel over Yoga-technieken gesproken en in bepaalde kringen maken ze zelfs zeer veel opgang. Ze zijn daar meestal losgemaakt var hun eerste doel, dat van godsdienstige, van geestelijke aard
is. In India zijn ze verbonden met een hele filosofie, die dan van onze
Europese denksystemen verschilt; ze zijn daar verbonden met een soort
geloof en schijnen in die vorm onverenigbaar met onze zienswijzen, onze
denk- en levenswijze, onverenigbaar vooral met ons christendom. Dit is
echter slechts schijn; want in de eerste plaats zijn de yoga-technieken
bedoeld om de mens vrij te maken, om hem te leren hoe hij meester moet
blijven van zijn gedachten, hoe hij zijn psychisch leven kan beheersen en
zich een atmosfeer kan scheppen van ontspannenheid, van diep-innerlijke
vrede, ver van alles wat „rumoert" in en rondom de mens. Deze weg naar
de stilte, dit pad der stilte, kan zeker een middel zijn om meer open te
staan, meer bereid om zijn christelijke leven ten volle uit- en te beleven.
Vooral is het een weg naar een inniger gebedsleven.
In het eerste gedeelte beschrijft de auteur de verschillende Yoga-technieken en geeft meteen de grenzen aan, om niet in afwijkingen te vervallen
als loutere lichaamscultuur, zelfverheerlijking, zelfbespiegeling, esoterisme.
In de bladzijden die op deze rechtzetting volgen, zal de lezer ongetwijfeld
getroffen worden door de indruk van geestdrift, van opgetogenheid zelf,
die van de uiteenzetting van de Yoga-ervaring uitgaat.
In een tweede gedeelte: Een christelijke Yoga, beschrijft de auteur, door
middel van de verschillende technieken, de opgang naar een „stilzwijgende
meditatie".
Ten slotte worden nog enkele beoordelingen (o.m. van P. Régamey O.P.)
gegeven over de waarde van dit werk, en over de waarde van de Yogatechnieken, en in een aanhangsel een aantekening over het Hartsgebed en
enkele teksten over het gebed en gebedstechnieken die reeds bekend waren
aan de eerste woestijnmonniken.
De Franse uitgave bereikte reeds 23.000 exemplaren. Ook de Nederlandse
wordt zeker een succes: het is het eerste werk vanuit christelijk standpunt
over deze belangwekkende en interessante „levensgymnastiek".
Formaat 120 x 190 mm — 252 pp.
Verkrijgbaar in de boekhandel
Uitgeversmij.

Desclée de Brouwer N.V.
België
Houtkaai 23, Brugge

Nederland
M. van Coehoornstraat to, Breda

ANTWERPSCHE HYPOTHEEKKAS
Naamloze vennootschap gesticht in 1881
(Private onderneming beheerst door het Koninklijk Besluit van 15.12.1934)

Spaarkas - Leningen op eigendommen - Obligaties

Beheerde Kapitalen: ZES MILJARD FRANK
BRUSSEL : Regentlaan, 44
ANTWERPEN : Meir, 24 — Huidevettersstraat, 33
CHARLEROI: Boulevard Tirou, 48 — Place Albert Ier. 9
LUIK: Boulevard d'Avroy, 40
HASSELT: Leopoldplaats, 25
ROESELARE: Sint-Amandstraat, 99
Agentschappen in het ganse land
80 JAREN TRADITIE EN ERVARING

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

A.B.B.
ASSURANTIE VAN DE BELGISCHE BOERENBOND
8, MINDERBROEDERSSTRAAT, LEUVEN
Alle verzekeringen: op hef leven, tegen brand,
ongevallen, hagel, glasbraak, enz.

Voor uw dochter van 12 of 15 jaar

Normaalschooi Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie
Gentstraat, 3 SINT-AMANDSBERG (Gent)
aan tramhalte Oostakker - Lochristi . stadstram nr 7

LAGERE NORMAALSCHOOL met AFD. voor BEWAARSCHOOLONDERWIJZERESSEN en VOORBEREIDENDE HUMANIORA
Internaat - Half-internaat - Externaat
Telefoon 283462 en 282712

BOEKEN INGEZONDEN BIJ DE REDACTIE
BESPREKING NAAR MOGELIJKHEID
AERTS, J. en RAYMAEKERS, R. A., Het Arrondissement Mechelen (Centrum voor
Economische Studiën, Univ, Leuven, 11) . - Uystpruyst, Leuven, 1961, 304 pp.,
ing. Fr. 360.
ARON, R., Les années obscures de Jésus. - Grasset, Parijs, 1961, 294 pp., ing.
NFr. 9,90.
ASTIER, Emm. d', Les grands (Coll. L'air du temps). - Gallimard, Parijs, 1961,
216 pp., ing. NFr. 8,
BARNHORN, M.S.F., Dr. B. J., Priester voor heel het volk. - Paul Brand, Hilversum, 1960, 293 pp., f 8,90.
BERTRANGS, A., Kent gij hem persoonlijk? - Beyaert, Brugge, 1961, 112 pp.,
ing.; F. 48.
BOUILLARD, H., Blondel et le christianisme. - Ed, du Seuil, Parijs, 1961, 287 pp.
BRATSIOTIS, P., Die Orthodoxe Kirche in Griechiser Sicht. - 2 delen, Evangeli~
sches Verlagswerk, Stuttgart, 1961, 208 pp., elk, D.M. 21.80 en D.M. 22.50.
BRINK, A., Het onbekommerd zwijgen.
A. A. M. Stols, Den Haag, 1961, 45 pp.
BRUYNE, A. De, Joris van Severen. Droom en daad. ^-- Uitg. Oranje, Zulte, 1961,
342 pp., 150 foto's ing. F. 250,--- geb. F. 350.
DALE, van, Groot Woordenboek der Nederlandse taal. - Afl. 20. - N.V. Martinus
Nyhoff, 1961, Volledig 2632 pp., f 78.-.
DéCHANET, J. M., De weg naar de stilte. Yoga voor de gelovige mens. - Desclée
de Brouwer, Brugge, 1961, 252 pp., ing.; Fr. 80, geb. Fr. 105.
DELLEPOORT, Dr. J. J., Die Deutsche Priesterfrage. - Mathias Grünewald Verlag, Mainz, 1961, 218 pp., D.M. 24.
DEMEDTS, A., Nog lange tijd. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1961, 206 pp.
DROGAT, Noël, Face à la faim. - Spes, Parijs, 1961, 236 pp., ing. NFr. 10.
ENTERS, J. H., De organisatie van de kwaliteitszorg,
Stenfert Kroese, Leiden,
1961, 338 pp., f 23.
FERON, B., Dieu en Russie soviètique. - Ed. Témoignage Chrétien, Parijs, 1961,
128 pp., ing. NFr. 8.
GALOT, J., Dans le Corps Mystique. , Desclée de Brouwer, Brugge, 1961, 232 pp.,
ing. Fr. 78.
GALOT, J., Het Hart van Christus, vert. J. Adriaanse. - Desclée de Brouwer, Brugge, 1961, 242 pp., ing. Fr. 96, geb. Fr. 120.
GHEORGHIU, V., De tweede kans. - Pax, Den Haag, 1961, 4e druk, 397 pp.,
f 5,90.
GOERTZ, H. en WEYL, R., Komódiantisches Theater, Fritz Wister und sein Ensemble. - Henschel-Verlag, Berlin, 1961, 288 pp., 163 pl., 11 klpl., geb. D.M.
12, 50.
GROS, A., Je suis la route. -- Desclée de Brouwer, Brugge, 1961, 152 pp., ing. Fr. 84.
GRUBER, A., Jugend im Ringen und Reifen. - Herder, Wien, 1961, 304 pp., geb.
S. 90.
GIJSEN, Marnix, De Diaspora. - A. A. M. Stols, Den Haag, 1961, 223 pp.
HARTOG, Jan de, De Inspecteur. - Uitg. Elsevier, Amsterdam, 1961, 314 pp.,
r

r

f 9, 75.

HUVELIN, Venez et voyez. Une année liturgique. -- Edit. Fleurus, Parijs, 1961,
256 pp., ing. NFr. 9,10.
JANSSEN, P., Kunstgrepen, .-• De Bezige Bij, Amsterdam, 1961, 152 pp., f 4,50.
JORF S, A., Die Medizin in der Krise unserer Zeit. - Hans Huber Verlag, Bern,
1961, 102 pp., D.M. 8,50.
KELLER, Werner, Oost Minus West = Nul.. La Rivière en Voorhoeve, Zwolle,
1961, 450 pp., f 19,50.
LEIST, F., Mozes, Socrates, Jezus.
Paul Brand, Hilversum, 1961, 458 pp., f 11,90.
LEPP, Ignace, Psychoanalyse de l'athéisme moderne. - Grasset, Parijs, 1961, 262
pp., ing. NFr. 7,80.
LEVERT, P., L'idée de commencement. '-- Aubier, Parijs; Ed. Universelle, Brussel,
1961, 296 pp., ing. Fr. 148.
LUYCKX, Theo, De grafelijke financiële bestuursinstellingen en het grafelijk patri.
monium in Vlaanderen tijdens de regering van Margareta van Constantinopel. Paleis der Academiën, Brussel, 1961, 494 pp.
r--

ee Stangaarg eet CIIZieuwó&lud -

sportwereld

Een van beide bladen moet U lezen!
Em. Jacqmainlaan 127, Brussel

KARDINAAL

VAN

ROEY-INSTITUUT

Zusters der Christelijke Scholen
VORSELAAR

1. NORMAALONDERWIJS:
— Lagere Normaalschool : Wetenschappelijke afdeling B
— Middelbare Normaalschool:
. Afdeling Moedertaal - Geschiedenis
. Afdeling Moderne Talen
. Afdeling Wiskunde . Fysica
. Afdeling Wetenschappen - Aardrijkskunde
— Normaalschool voor Kleuteronderwijzeressen

II. MIDDELBAAR ONDERWIJS
— Oude Humaniora : Grieks-Latijnse Afdeling
— Moderne Humaniora : Wetenschappelijke Afdeling A
Economische Afdeling
— 7e Voorbereidende klasse

III. HOGER TECHNISCH ONDERWIJS
Hoger Technisch Instituut voor Wetenschappelijke Assistenten Al

INTERNAAT, HALF-INTERNAAT, EXTERNAAT

Zusters van de H. Philippus-Neri, Gesticht
H. Joannes-Baptista Oostveldstraat 1, Eeklo
Psychiatrische inrichting voor vrouwelijke patiënten
betalen den-behoeftigen.
Afdeling voor vrije, betalende vrouwelijke patiënten.
Toepassing van al de moderne vormen van neuropsychiatrische behandelingen.

HERLET, H. van, Per saldo. — A. A. M. Stols, Den Haag, 1961, 45 pp.
Missiejaarboek voor België. Annuaire des Missions en Belgique. (Missies buiten
Pauselijke Missiewerken, Brussel, 1961, 136 pp.,
Kongo en Ruanda-Llrundi)
ing; Fr. 50.
MONTET, P., Egypte en de Bijbel. — G. F. Callenbach, Nijkerk, 1961, 158 pp.,
. r--

f 7,25.

MUSCHALEK, H., Gottbekenntnisse moderner Naturforscher. 3. Aufl. — MorusVerlag, Berlin-Dahlem, 1960, 296 pp.
NAPOLI-Prario, L., Drie witte sluiers. — Pax, Den Haag, 1960, 224 pp., f 8,90.
NEWTON, Eric, Museum zonder muren. --- W. Gaade, Den Haag, 1961, 315 pp.
met 174 reproducties, f 18,50.
PANHUYSEN, Jos, De pornograaf. — A. A. M. Stols, Den Haag, 1961, 175 pp.
PERRIN, J. M., Cathérine de Sienne, contemplative dans l'action. --- Aubier, Parijs;
Ed. Universelle, Brussel, 1961, 244 pp., ing. Fr. 92.
PILLECIJN, Filip De, Rochus. Schooluitgave. — Boekengilde de Clauwaert, Leu~
ven, 1961, 72 pp., ing. Fr. 50.

N.V. Kortrijkse Katoenspi*nnerisj* -Kortrijk
nodigt alle

Fluweel-,
- Tapijt- en
Zwaardoekweverij en

uit met haar in contact te treden

1NST1TUUT
Demerstraat, 12

VAN DE ZUSTERS VAN DE VOORZIENIGHEID EN VAN
Diest
DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS

Lagere Normaalschool - Wetenschappelijke B.
Normaal afdeling voor Bewaarschoolonderwijzeressen.
Algemeen Middelbaar Onderwijs — Oude Humaniora Grieks-Latijnse
Moderne Humanoria -- Economische
Lagere en hogere secundaire technische school - Afdeling huishoudkunde
Lagere en hogere secundaire Beroepschool - Afdeling snit en naad
Lagere school — Kleuterschool — Internaat Externaat
DIPLOMA'S DOOR DE STAAT ERKEND GETUIGSCHRIFTEN GEHOMOLOGEERD

Allerhande vrije en staatsinrichtingen voor heropvoeding of van medico-pedagogische
aard, hebben gebrek aan bijzondere opvoeders en opvoedsters

HOGER INSTITUUT voor HEILPEDAGOGIE
Toegankelijk voor juffrouwen en heren van minimum 18 jaar oud
Erkend diploma
Gelegenheid tot inwonen voor juffrouwen
INLICHTINGEN:
Sekretariaat, Sint Bernardse Steenweg 197 - Antwerpen

* METALEN MEUBELEN
* SCHOOLBANKEN
* BEDDEN ENZ.
VOOR SCHOLEN, PENSIONATEN,
GASTHUIZEN, KLINIEKEN, BURELEN
VRAAGT CATALOGI

WERKHUIZEN

JOSEPH MERTENS N.V.

208 DEURNESTRAAT - MORTSEL-ANTWERPEN -TELEFOON 49.63.30

E1

Wilt Ge in geest van apostolaat uw jong leven ten dienste stellen van
de Kerk in de zorg aan Krirtur' lidende ledematen geeft U dan aan
als leerlinge - verpleegster - verpleegster Sociale hygieniste - of vertileega sirtente aan de

SCHOOL VOOR VERPLEEGSTERS „MATER SALVATORIS"
SALVATORSTRAAT, 20 - HASSELT - TEL. 2.11.55
Bestuurd door de Zusters Salvatorianessen
Officieel diploma. - Prospectus op verzoek.

Onder redactie van

Dr. S. H. Schol) O. Praem. met medewerking van 12 vooraanstaande
De Arbeiderspers, Brussel.

Westeuropese vakgeleerden verscheen bij S.V.

`- vnderd u yiti9 jaar `Zatllvlieke cArbeiderobewegiHg in

'Weót--Europa

(1789-1939)

Een belangrijke aanwinst voor de historiografie der arbeidersbeweging. Geillustreerd met
etsen van

Frans Masereel, 64 biadzijden foto's en meer dan 500 bladzijden tekst. Helpt mee

aan het welslagen van dit baanbrekend Vlaams Initiatief door vandaag nog uw bestelling over
te maken aan uw boekhandelaar. De prijs bedraagt 600,- F

EEN UITGAVE VAN S.V. DE ARBEIDERSPERS — BRUSSEL

Instituut o. 1. vlouw van Gtpatic
Zusters van de H. Vincenfius à Paulo — Steenweg op Ninove 333 - Brussel 8

Normaalschool voor Bewaarschoolonderwijzeressen

INTERNAAT
EXTERNAAT

Instituut maria immaculatA
Zusters van de H. Vincenfius à Paulo — Kloosterstraat 40 - Opwijk

Moderne Humaniora: Lagere graad en Hogere graad
Gehomologeerde getuigschriften

INTERNAAT

SPECIALE KURSUS: DACTYLO — STENO

EXTERNAAT

Zusters van Sint-Vincentius à Paulo

INSTITUUT VOOR BLINDE EN GEZICHTSZWAKKE KINDEREN
Lanspoel - Tervuren
Kleuterschool en Lager Onderwijs voor jongetjes en meisjes vanaf 2 jaar
Beroepsonderwijs en moderne talen voor meisjes
in het Nederlands en het Frans
Tel. Brussel 57.70.21

INSTITUUT SINT-AGNES
Onderwijsinrichting bestuurd door de Religieuzen Ursulinen

Half-internaat

Internaat
79-226 Turnhoutsebaan

Externaat

Schoenstraat 41

Lammekensstraat 84

BORGERHOUT

TELEFOON 353201

A.

Oude Humaniora. Moderne Humaniora (volledige cyclus)

B.

Snit-Naad-Confectie:

Middelbare technische afd. Cl

Normaalafd. D

Beroepsafd. C3-1 Voortgezette Technische Opleiding C l -D
C.

Handelsafdeling A6/A3 A6/A2 Handelsregentaat A6/A1

D.

Avondcursus voor Modes Avondcursus voor Naad

E. Volledig Lager- en kleuteronderwijs

Kent U
O. L. VROUWSCHOOL VOOR VERPLEEGSTERS
EN VERPLEEGASSISTENTEN Augustijnenstraat 9, Mechelen
Bestuurd door de Gasthuiszusters — Augustinessen
Voorbereidende afdeling vanaf 17 jaar
Nursing Hostesses — 1 jaar studie
Verpleegassistente — 2 jaar studie
Beroepsverpleegster — diploma van Verpleegassistente + 1 jaar bijstudie
Vraag inlichtingen tel. 127.87 — 144.23. Inschrijvingen alle dagen in de school van 14,
tot 16, uur en bij E. Moeder-Overste, O. L. Vrouwgasthuis, Keizerstraat 7, Mechelen.

Verpleegstersschool „Maria-Middelares"
— Beroepsverpleegsters
— Verpleegassistenten
— Nursing.hostessen
— Voorbereidende afdeling (17 jaar)
Hospitaalstraat, 8 - SINT-NIKLAAS-WAAS • Tel. 76.12.98 en 76.22.25

CA·VA
SEUL
SCHOENCREME
se HOE NeREM E

MARIA THERESIA VERPLEEGSTERSSCHOOL
Bestuurd door de „Dochters van het Kruis", verbonden aan het
St.-Jansziekenhuis, GENK. Tel. 53.141 — 53.142
Afdelingen : — Verpleegster Sociale hygiëniste, 4 jaar
— Verpleegster A 1: 3 jaar.
— Verpleegster A 2: 3 jaar.
— Verpleegassistente A 2: 2 jaar.
— Nursing-Hostess : 1 jaar.
— Voorbereidend jaar.
Alle gewenste inlichtingen te bekomen bij de Directrice.
Onderwijs en internaat zijn kosteloos

UNIYERRSITAIRRE Ste ELISABETlSCHOOL
VOOR ZIEKENVERRPLEEGSTERS EN VROEDVROUWEN,
gehecht aan de Katholieke Universiteit van Leuven,
bestuurd door de Zusters van Liefde van Gent,
CAPUCIENENVOER, 39 — LEUVEN
GEGRADUEERDE VERPLEEGSTERS Al — Hoger Technisch Onderwijs
VERPLEEGSTERS en VERPLEEGASSISTENTEN — Brevet — Aanvullend Secundair
Beroepsonderwijs kosteloos
NURSING-HOSTESS — Attest
VOORBEREIDENDE AFDELING
Inlichtingen op aanvraag
Nederlands en Frans stelsel

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)

Kent U

MARBRABELMARBRABEL
een nieuwe, moderne marmer-tegel

GINDER-ALE
'bat io geen klein dier!

BROUWERIJ MARTINAS N.V. • MERCHTEM

Gazet van Antwerpen
Snelle berichtgeving
Tal van bijzondere rubrieken:
Kunst en Kultuur —Toerisme —
Film — Sport —Landbouw —
Blad voor de jeugd, enz.
Proefnummers:

Nationale straat, 46, Antwerpen
Telefoon (03) 31.28.80

Wie kwaliteitsdraadartikelen wenst
vraagt ze aan bij

Tre zlerier
Leon Bekaert P. V. B. A.
ZWEVEGEM

(L

B

Onderwijs voor jongens vanaf 6 jaar
INTERNAAT
EXTERNAAT
Onder leiding van priesters en toezicht van de Staat
Volledig Lager Onderwijs (6-14 jaar) .
Voorbereidend tot alle onderwijs
Moderne Humaniora
Middelbare Land- en Tuinbouwschool (13-16 jaar)
Normaalschool voor Onderwijzers (14-20 jaar)

MARBRABEL
- TIENEN'
SMARBRABEL
Tel.: 81.391

H. PIUS X -INSTITUUT
VIIe OLYMPIADELAAN 25, ANTWERPEN
Tel.: 03-381380
Lagere Oefenschool: van zes jaar af.
Middelbare Oefenschool: van twaalf jaar af.
Grieks-Latijnse afdeling. Moderne afdeling.
Lagere Normaalschool: van vijftien jaar af.
Grieks-Latijnse afdeling. Wetenschappelijke afdeling A.
Wetenschappelijke afdeling B Economische afdeling.
Middelb. Normaalschool: na de Humaniora of Lagere Normaalschool
Afdeling: Moedertaal-Geschiedenis
Afdeling: Moderne Talen
Afdeling: Wiskunde-Fysica (en Economische Wetensch.)
Afdeling: Wetenschappen-Aardrijkskunde
Hoger Instituut voor Opvoedkunde
Dienst voor Studie- en Beroepsoriëntering
EXTERNAAT
INTERNAAT
Inlichtingen: Alle werkdagen van 9 tot 12 h en van 14 tot 17 h

Antwerpse Verzekerings Maatschappij

142Cl£ltitdl,5 N.V.
De Oudste Verzekeringsmaatschappij van hef land — Gesticht in 1819
Kipdorp 46. — ANTWERPEN

Brand - Winstverlies - Alle risico's - Leven - Auto's - Diefstal Burgerlijke verantwoordelijkheid
- Persoonlijke - Wet - Dienstboden - Glasbraak -

HEREN -CONFECTIE
naar keuze en maat

*

S peciale Afdeling
voor H.H. Geestelijken
(Togen en Jassen)

ST. -JOZEFINSTITUUT HERENTALS
LAGE RE NORMAALSCHOOL:
Grieks,
Latijnse en Moderne Humaniora .
Voorbereidende afdeling.
Internaat - Externaat
Prospectus: Zusters

Y.

d. H. Vincentius. Burchtstraat 14. Herentals

Katholieke Vlaamse Hogeschool voor V rouwen
Onder de bescherming van de Katbolieke Universiteit te Leuven

*

Biedt gelegenheid tot :d~gelij ke en verfijnde geestesvorming
diploma van gegradueerde H.V.V.
biedt gelegenheid tot renderende specialisatie :
diploma van Directie-secretaresse, Interieurontwerpster,
Assistent-psycholoog, Assistent inzake beroepskeuze en Loqopediste, Gegradueerde in de moderne communicatiemedia, (afd. A
Journalisme, afd. B Radio en T.V.)
biedt gelegenheid tot inwonen.
Documentatie aanvragen: DE BOMSTRAAT, 11, ANTWERPEN.

SINT·BERLINDISINSTITUUT VOOR VERPLEBGKUNDB
GEHECHT AAN DE SINT.CAMILLUSKLINIEK

belreffende
de studies van :

-

gegradueerde verpleegster AI,
verpleegster,
vroedvrouw,
klnderverpleegster,
soclale verpleegsler,
verpleegasslstente,
nurslng .hostess, met voorbereldende afdellng.

Inlichtingen : Van Schoonbekestraat, 143, Antwerpen. Telefoon 37 24 66

Dit tijdschrift is gedrukt op papier van
Lutkie & SOlit Papiergroothandel N.V., Amsterdam

INSTITUUT "CROMBEEN"
GENT
1. Lagere Normaalschool (4 leerjaren)

a. Economische afdeling
b. Wetenschappelijke B
2. Normaalschool voor kleuterleidsters (4leerjaren)
3. Middelbare afdeling (lagere cyclus)
4. Lager onderwijs - kleuteronderwijs
INTERNAAT - HALFINTERNAAT - EXTERNAAT

"IN CARITAS DIENEN"
School St. Vincentius a Paulo
Moeie 18 - EEKLO • Tel. (09) 772557
Afdeling:
Afdeling:

verpleegaspiranten van 15 tot 18 jaar
verpleegassistenten van 18 tot 20 jaar
verpleegsters van 18 tot 21 jaar
17 jarigen kunnen 1 jaar voorbereiding doen

Verdere inlichtingen worden graag verstrekt

HOGER TECHNISCH INSTITUUT
ZEEDIJK 101

- OOSTENDE

Bijzondere School voor Technische Ingenieurs
in de mechanica, de elektriciteit (zwak- en sterkstroom) de tndustriele
scheikunde, de elektro-mechanica en de elektro-chemie.

EXTERNAAT

INTERNAAT
Voorbereidende afdelingen

Zaterdagcursussen B1 in de Koel- en Verwarmingstechniek, de
Kunststoffen en de Elektronica (Televisie)

· Marle."
School LoUlse...

"

Isabellalei 18 - Antwerpen - Tel. (03) 30 1707

Voor 15 jarigen
Kinderverzorgster
Verpleegaspirante

...
Voor 18 jarigen
Verpleegassistente
Verpleegster

streven
masndblad
voor gccstcslcven
en cultuur
lRG. xvm - DBBL I
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en cultuur
en cultuur
Waarom eigenIijk Katholiek onderwijs?
Mensen op reis
Nogmaals de vernieuwingen van de
schoolkatechese
KRONIEKEN
,
Professor F. G. L. van der Meer zestig jaar
Van marktkraam tot supermarkt
Max Weber
Ben secretariaat voor de Diet-christenen
Acht jaar na de opstand
De architect Alvar Aalto
Requiem voor Sean O'Casey
Toneel in Nederland
Politiek Overzicht
FORUM
Waterschappen en gemeenten
De religieuzen in de Kerk
Tentoonstellingen in Belgie

A. VERHOEVEN
L. VANDER KERKEN

105
117

W. BLESS

126

A.

130
133
141
148
153
159
171
178
183

MERTENS

J. DELFGAAUW

A. WASSENBERG
F. DEGRAEVE

* * *
G. BEKAERT
C. TINDEMANS
J. Ros
J. OOMES /

H. DE BRUYNE

T. JANSEN SCHOONHOVEN
J. KERKHOFS
G. BEKAERT

RECBNSmS

191
193
195
197

DESCLEE DE BROUWER -

BRUGGE -

UTRECHT

streven
18de JAARGANG
Voortzetting van
STU D I ~ N (94e jaargang)
S T REV E N (32e jaargang)
HOOFDREDACTIE
F. VAN BLADEL S.J.
Frankrijklei 91, Antwerpen. Tel. (03)328828
G. J. ADRIAANSEN S.J.
Valeriusplein 2011, Amsterdam
ADMINISTRATIE
Waverse baan 220, Heverlee, Leuven
Tel. (016) 27401
Postch, Streven 884.67, Leuven
ABONNEMENTEN
Voor Belgie: 330 Fr. (175 Fr. voor het halfjaar).
Buitenland: 350 Fr. (200 Fr. voor het halfjaar);
te storten op P.C.R. 884.67, Streven-Leuven.
Mzonderlijke nurnmers: 35 Fr.

ADRESSEN DER SCHRIJVERS
A. J. L. VERHOEVEN - Bisschoppelijk Hoofdinspecteur L.O., Dornmelstraat 10,
St. Michielsgestel
PROF. DR. L. VANDER KERKEN S.J. - Waversebaan 220, Heverlee Leuven
DR. W. BLESS S.J. - Dir Hoger Katechetisch Instituut, Arksteestraat I, Nijmegen
MR. A. TH. MERTENS - Koningin Elisabethlaan 5, Brugge
DR. J. G. M. DELFGAAUW - Steenvoordelaan 431, Rijswijk
A. F. P. WASSENBERG - Geulstraat 7AlI, Amsterdam
F. DE GRAEVE S.J. - Waversebaan 220, Heverlee Leuven
G. BEKAERT S.J. - Frankrijklei 91, Antwerpen
C. TINDEMANS - Jan van Mirlostraat 1, Edegem-Antwerpen
PROF. DR. J. Ros S.J. - Stijn Buysstraat 11, Nijmegen
T. J. JANSEN ScuOONHOVEN - Copijnlaan 26, Groenekan Utrecht
PROF. DR. J. KERKHOFS S.J. - Waversebaan 220, Heverlee Leuven
J. H. OOMES - Snelliuslaan 39, Hilversum
H. DE BRUYNE - Ergo de Waellaan 5, Deurne-Antwerpen
Nadruk van artikclen uit dit nurnrner zonder verlof van de redactie is verboden

Waarom eigenlijk
katholiek onderwijs?

A r.t.VERHOEVEN

LI we geneigd zijn om niet meer primair te zien wat er voor ver schillen zijn, maar waar de overeenkomsten liggen, worden velen
huiverig als de vraag gesteld wordt: wat is nu eigenlijk het katholieke
element in het onderwijs? Heeft de geloofshouding, de geloofsvisie,
ook betekenis voor de profane vakken? Bij het stellen van deze vragen
wordt menigeen bang voor een ongezond sectarisme of voor een ghettomentaliteit. Bovendien zou men kunnen vrezen, dat de eigenstandigheid
van de afzonderlijke vakken door een dergelijke opvatting wordt aangetast,
Het is duidelijk, maar misschien toch nog nuttig om uitdrukkelijk te
stellen: iedere wetenschap, ieder vak, heeft zijn eigen gezichtshoek van
waaruit de werkelijkheid wordt bekeken, en dientengevolge ook zijn
eigen methode. Dit is gemakkelijk vast te stellen, wanneer men de
biologie, de psychologie, de sociologie, de natuurwetenschappen, de
taalwetenschappen en ook de filosofie en de theologie naar hun eigen
aard beschouwt. Ieder van deze wetenschappen heeft zijn eigen waarde
en moet daarin volkomen worden gerespecteerd. Zij kunnen zelfs niet
wetenschappelijk zijn, indien zij zich buiten hun eigen terrein begeven
en zich niet aan hun eigen statuut houden. Wel is er vanzelfsprekend
samenhang tussen de wetenschappen, daar ze alle op eigen wijze eenzelfde object, bv, de mens, onderzoeken. Deze samenhang is even
noodzakelijk als de handhaving van de eigenheid. Anders zou er imr
mers een verzameling weetjes ontstaan, die als los zand aan elkaar
hangen, terwijl de mens naar de zin der dingen zoekt, met zijn verstand
leeft van de ordening en tracht een totaliteit-omvattende geest te zijn.
(De ontwikkeling van de fenomenologie wijst in dezelfde richting),
Dit blijkt reeds uit het feit, dat de menselijke ervaring in het voorwetenschappelijke stadium globaal is. De mens beleeft als het ware
intuïtief de gehele werkelijkheid, die hij daarna in verschillende vakken
en wetenschappen kan uiteenleggen en onderzoeken. Dus hebben die
vakken van zelf een gezamenlijke achtergrond en een in de werkelijkheid gefundeerde ondergrond. In het licht van de evolutieleer alles
hangt ook samen omdat het een uit het ander is ontstaan
is dit een
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waarheid waarmee men heden ten dage vertrouwd is: al de verschillende aspecten waaronder de werkelijkheid wordt gezien en benaderd,
verwijzen naar die werkelijkheid in haar geheel.
Hoe moeten wij nu hierin het geloof plaatsen? God heeft zich aan de
mens geopenbaard. Hij heeft hem persoonlijk aangesproken, eerst door
de profeten en dan in volheid door Christus. In deze openbaring geeft
God geen les in welke profane wetenschap ook. Hij openbaart zich
door zijn heilshandelen, door zijn heilsdaden en laat daardoor zien,
wat de mens uiteindelijk voor Hem betekent, wat de volledige voltooiing van de mens is. Daaruit volgt vanzelf dat de openbaring, omdat zij
een nieuw licht werpt op de verhouding van de mens tot God, ook aan
de medemens, de wereld en de geschiedenis een nieuwe dimensie geeft
en dat het dus mogelijk is de gehele werkelijkheid ook vanuit het geloof
te doorlichten.
Bij wijze van voorbeeld zou men kunnen nagaan, hoe in de loop der
tijden de schepping is beschouwd. Men kan datgene wat bestaat, nemen
als iets wat er nu eenmaal is, zonder problemen en zonder commentaar.
Men kan het zien als een ontwikkeling uit een oerstof, die steeds
verfijnder en ingewikkelder wordt, maar uiteindelijk stof blijft. Men
kan het beschouwen als een door Gods almacht in het leven geroepen
heelal, dat volgens eigen wetmatigheid wel verder draait, als God het
slechts voor verzinken in het niet behoedt. En nog vele andere manieren.
Er is ook een bijbelse visie op de schepping, die een geheel eigen en
veel grotere rijkdom in zich heeft. Daarin wordt de schepping be
schouwd vanuit de heilsbetekenis welke God vanaf het begin aan zijn
schepping gaf. Zo is de schepping openbaring, verschijning van Gods
wijsheid, bijzonder in de mens die Hij oproept tot samenspraak in het
Verbond. In deze visie heeft de schepping haar hoogtepunt in Christus,
die begin en voltooiing van de schepping is en deze voltooiing bewerkt
tegen de zonde in. Vanuit de bijbel krijgt de schepping in Christus haar
zin en waarde, haar oorsprong en bestemming, en ook haar diepste en
meest wezenlijke eenheid en samenhang 1 ) . In dit verband wordt het
totstandkomen van de kosmische orde uiteindelijk zinvol gevat vanuit
de genade-orde, of, met andere woorden, God schept naar Christus toe.
Deze bijbelse visie is verstaanbaar in betrekking tot een statisch
wereldbeeld, waarin alles als het ware zijn eigen onveranderlijke plaats
heeft. Ze is echter ook te verstaan met behulp van een evolutionistisch
wereldbeeld en krijgt dan nog bijzondere perspectieven, omdat de
Y)

cfr. Dr. P. de Haes,

De schepping als heilsmysterie,

Lannoo, Tielt, 1962.
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eenheid van mens en heelal dan niet alleen een min of meer uiterlijke
samenhang vertoont, maar ook in de oorsprong gelegen is, omdat het
een uit het ander ontstaat en zo zijn innig verbonden-zijn demonstreert
en tevens het gericht-staan naar de voltooiing: van de stof naar de
levende stof, naar de geest-in-de-stof: de mens; de mens en de mensheid door Gods genade naar het Mystieke Lichaam van Christus, naar
Christus zelf 2 ).
Wij zouden het voorgaande kort bij elkaar kunnen zetten:
a. de wetenschappen hebben een eigenstandigheid, maar dit is een
relatieve eigenstandigheid, omdat zij èn door hun werkelijk object èn
door de diepere fundering der verschillende onderzoekingsniveaus met
elkaar verbonden zijn;
b. de 'profane' wereld hoort in Gods heilsplan als een realiteit die
gericht is op de mens en deze weer op het unieke einddoel Christus.
Zodoende kan de beleving van deze 'profane' realiteit gebeuren vanuit
een authentiek menselijke kijk op mensen en dingen, maar een mensen
lijke kijk die geïnspireerd is door het geloof.
Deze inspiratie door het geloof brengt uit de kracht van haar innerlijk dynamisme een tot in de wortel gaande verdieping mee in de manier
waarop de mens zichzelf, zijn einddoel en de aardse zaken bekijkt en
begrijpt. In geen geval is het een toevoegen van een soort bovennatuurlijke laag. De mens is door het geloof in zijn diepste kern aangegrepen
en in een nieuw bestaan geplaatst, waardoor zijn waarachtig menselijke
houding tegenover God, medemens, schepping en vooral zichzelf door
zijn in-Christus-zijn en door de mededeling van diens Geest een diepere
waarde-erkenning omvat. Men zou het zo kunnen stellen: krachtens
zijn geloof heeft de gelovige de verantwoordelijkheid om de realiteit
meer au sérieux te nemen, met meer eerGod, mens en wereld
bied, liefde en trouw tegemoet te treden;
c. zoals uit b blijkt, geeft het geloof wel een diepere visie op de
werkelijkheid, maar dit betekent niet, dat het geloof directe mededelingen zou doen over de werkelijkheid als object van welke wetenschap
ook. Menselijke arbeid aan cultuur en wetenschap blijft opdracht in een
waarlijk menselijke houding. Het heilshandelen Gods en de openbaring
daarvan maken die niet overbodig, maar geven wel de mogelijkheid tot
een eigen doorlichting, een verdieping van waardering en houding
ertegenover en een meer gericht concentratiepunt van schepping en
geschiedenis. Zo kan de mens in zijn moeizame arbeid aan de mense2 ) cfr. Dr. P. Smulders S.J., Het visioen van Teilhard de Chardin, Desclée De
Brouwer, Brugge, 1962, waarin dit thema uitvoerig wordt uitgewerkt.
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lijke werkelijkheid een meewerken zien aan de opbouw van de Christus
Totus, Hoofd en Lichaam ) .
Het is mogelijk, dat het voorafgaande de indruk maakt van wel heel
erg van voren af aan te beginnen, wanneer men spreken wil over
katholiek onderwijs. Te meer, daar het niet eenvoudig is de doorlichting
van het 'profane' voor bepaalde vakken concreet aan te geven.
Toch waren deze uitweidingen m.i. noodzakelijk, omdat wij door
het onderwijs kinderen niet alleen of voornamelijk een aantal gegevens
bij behoren te brengen van diverse wetenschappen, maar wel ze tot
zelfontplooiing moeten trachten te brengen. De leerstof is daar slechts
één onderdeel van: het schoolleven zelf en de persoonlijkheid van hen
die het kind helpen, vormen zeer belangrijke factoren. Wat wij trachten
te doen is, het kind helpen om geleidelijk aan een volwassen Christen
te worden, om in hem een denkmentaliteit te vormen die hem brengen
kan tot een werkelijk menselijke, door het geloof geïnspireerde houding
tegenover de realiteit. En daarvoor is nodig dat het kind alles wat het
te verwerken krijgt, kan integreren in de eenheid van zijn eigen persoon
en zijn eigen leventje. Zou dit niet kunnen, dan kan men het kind wel
onderrichten, maar niet door onderwijs opvoeden.
Zou men deze doorlichting van de realiteit bewaren voor de volwassenheid, dan zou daaruit resulteren, dat het kind een mens wordt die op
vele gebieden een zekere ontwikkeling heeft gekregen, maar in de
harmonische groei als mens is achtergebleven. Deze vraagt immers de
werkelijk doorleefde eenheid in de waarachtig menselijke houding
tegenover elke en de volle realiteit. De volle werkelijkheid echter is ons
in Christus geopenbaard.
Hieruit blijkt m.i. voldoende dat katholiek onderwijs noodzakelijk is
voor het katholieke kind totdat het voldoende volwassen is, omdat het
dan ook in staat is de blijvend kinderlijke houding welke van elke
gelovige gevraagd wordt, in zijn gehele leven op een zelfstandige, eigen
manier tot uitdrukking te brengen. Tevens is duidelijk, dat deze funder
ring van katholiek onderwijs niets te maken heeft met wat men graag
aanduidt met de benaming 'ghettomentaliteit', waardoor men een kind
katholiek zou opvoeden alleen uit angst dat bij een veralgemening van
het onderwijs het kind zijn geloof zou verliezen. Wij gaan eenvoudig~
weg uit van de gedachte dat wij het kind willen inleiden in en begelei
Al het geschapene en heel het menselijk bestaan zijn een heilsaanbod van God,
3
een goddelijke uitnodiging aan de mens om het Christusmysterie te beleven in zijn
relaties met God, met de medemens en met de wereld". In Grondlijnen voor een vernieuwde schoolkatechese, uitgave van het Hoger Katechetisch Instituut, Nijmegen,
1964.
-
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den bij het ontdekken van de werkelijkheid zoals die zich aan ons
voordoet. Er is geen enkele reden om de geloofsrealiteit daarbij achterwege te laten, integendeel, het is noodzakelijk om dat aspect van de
realiteit er evenals de andere geleidelijk bij te betrekken. Want en
dat klinkt als een wel heel vanzelfsprekende waarheid,
Onderwijs is een vorm van opvoeding
Opvoeding geschiedt voornamelijk in het interpersonale vlak, Uit de
praktijk is dit volkomen duidelijk: als een kind denkt, dat de onderwijzer het niet mag, dalen de prestaties; voelt het zich veilig en aange
moedigd, dan gaat het goed, Heerst er een prettige, opgewekte sfeer in
de klas, dan wordt er beter gewerkt dan wanneer de kinderen alleen
maar onder dwang staan.
De oorzaak hiervan is deze: wanneer de persoon zich vanuit eigen
diepte ontsluit en opent voor de medemens, ontwaakt tegelijk de oerdrang naar erkennen en beminnen. Deze meest vitale krachten in de
mens worden op hun beurt weer gewekt door erkenning en liefde.
Wat het kind in verband met het zich geven aan de waarheid voornamelijk vormt, is de overeenstemming van zin kennis met de authentieke kennis van andere personen, is het elkaar vinden in dezelfde
gezindheid 4 ).

Vanzelf zal heel deze tussenmenselijke opvoedingsactiviteit, zowel
van de kant van de leerling als van de kant van de leraar, ook betrek~
king hebben op en geïnspireerd zijn door hun christelijke geest, anders
is het geen opvoeding die gericht is op de volle realiteit in Christus,
geen christelijke opvoeding meer.
Dit geldt voor de onderlinge persoonlijke verhoudingen, dit geldt
voor het hanteren van de waardeschaal der dingen, dit geldt evenzeer
voor de bezieling van het werken als menselijke bezigheid, als verant~
woordelijk handelen. En consequent geldt dit ten aanzien van de totale
doelstelling van het onderwijs als opvoeding.
Een katholiek voedt op naar het mensbeeld dat in Christus een
historische gestalte heeft gekregen en dat in de kracht van zijn Geest
in het nu herkenbaar en realiseerbaar moet zijn.
Bij de opvoeding gaat het om de vorming en de groei van een tot
bewuste verantwoordelijkheid geroepen persoonlijkheid, in ons geval
van een gelovige persoon die zich zijn verantwoordelijkheid bewust
moet worden. De mens is immers een wezen dat weet heeft van zijn
eigen bestaan en van de werkelijkheid en dat geschikt is tot zelfbestem~
4 ) cfr. J. M. Hollenbach, Menschwerdung des Geistes, Jozef Knecht, Frankfurt
a.M., 1963, p. 63.
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ming en daarom zoekt de zin van zijn bestaan te ontdekken om er zich
dan in vrijheid aan te geven. Alles wat zijn horizon zinvol verbreedt en
verdiept, werkt daarom opvoedend, terwijl alles wat slechts wordt opgedrongen, persoonsbedervend is, want de mens neemt de waarheid
niet alleen op in zijn verstand, maar in zijn gehele persoon, dus ook als
gelovige.
Consequenties voor het onderwijs
1. Uit het bovenstaande volgt m.i., dat je een kind nooit iets mag
onderwijzen tenzij het dit als zinvol ervaart. Zinvol is iets, wanneer een
andere persoon er blij om is, het aanmoedigt of prijst, of als het kind er
een creatieve levensontplooiing in vindt. Daarom is het spel voor een
kind zo zinvol. Bij het groter worden vraagt zinvol zijn het zien van de
eigenlijke inhoud en van de betrekking tot het menselijke doel van de
activiteit.
Men zou zich kunnen afvragen, of dan in het onderwijs geen parate
kennis mag worden bijgebracht? Naar mijn mening wel, als deze maar
in functie staat van de zelfontplooiing en het zelf-verwerken. Zo niet,
dan houdt de parate kennis de persoonsverwerkelijking tegen.
En het bijbrengen of opleggen van verplichtingen? Ook dat is noodzakelijk, maar indien men de zinduiding (naar de mate van het captum
van de kinderen) over het hoofd ziet of verwaarloost, wordt het opleggen van een plicht onmenselijk.
2. Onderwijs is maximaal vormend als de onderwijzer of de onderwijzeres de leerstof zelf volledig bezit, niet alleen als weet-materie,
maar de stof zelf in eigen persoonsbeleving heeft geïntegreerd. Men
moet er zelf steeds mee bezig blijven om in staat te zijn de stof als waardevol aan de kinderen mee te delen, beter nog hen te kunnen helpen er
zichzelf in te kunnen werken en er het waardevolle in te ontdekken.
De didactiek is slechts een hulpmiddel bij datgene wat er de eigenlijke grondslag van vormt, nl. het interpersoonlijke contact bij het verwerken van de leerstof, die bij de leraar een authentiek bezit is gewor
den, Men kan bezwaarlijk van een goed onderwijzer spreken, als men
met iemand te doen heeft die van mening is, dat bij een perfecte toepassing van de didactische middelen de leerstof wel verwerkt wordt en
de prestaties bij examens goed blijven, terwijl het er hoegenaamd niet
toe doet wat hij er zelf over denkt, of het hem persoonlijk raakt, wie hij
verder is en hoe zijn verhouding is tot de kinderen. Bij de sterke nadruk
die op het ogenblik gelegd wordt op de prestaties en diploma's is het
-
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niet zo verwonderlijk, dat men enigszins in deze richting gaat denken.
Uiteindelijk is het een foutieve instelling, omdat tenslotte ook de didac-tiek ondergeschikt is aan de persoonsrelatie.
3. Men kan onmogelijk spreken van een werkelijk bezit van de
leerstof en daardoor van vorming van de persoonlijkheid, als die leerstof geen eenheid vormt. De derde conclusie is daarom, dat de onderlinge verhouding van de vakken duidelijk moet worden en zoals
reeds gezegd dit impliceert voor katholiek onderwijs ook, dat men
de profane wereld doorlicht vanuit Gods heilshandelen. Zo kan het
geloofsonderricht een inspiratiebron zijn voor het onderwijs in andere
vakken.
Dat contact van godsdienstleraren met de andere leerkrachten onontbeerlijk is op de lagere school, maar nog belangrijker op de middelbare
school, wordt overal aan den lijve pijnlijk ervaren, maar het is niet zo
eenvoudig er een praktische oplossing voor te vinden.
Noodzaak van integratie
De hierboven getrokken conclusies zijn geen abstracte redeneringen
die voor een theoretische uiteenzetting van belang kunnen zijn, maar
de schoolpraktijk eigenlijk niet raken. Zij spelen concreet op onze
scholen en vormen een direct gevaar bij het sterk specialistische systeem
dat wij thans volgen.
Indien bv. een leraar de leerlingen zou suggereren of in de waan zou
laten, dat wiskundig-denken de hoogste vorm van denken is, breekt
hij de integratiemogelijkheid. De jonge mens wordt daardoor geremd
of misvormd in zijn menselijke ontplooiing.
Het is heus niet uit de lucht gegrepen, dat leerlingen vaak menen,
dat de natuurwetenschappen de hoogste graad van zekerheid geven,
omdat ze experimenteel zijn en je de uitkomsten kunt narekenen.
Het komt voor, dat men zo bang is niet voor wetenschappelijk te
worden aangezien, dat iedere synthesemogelijkheid met een geloofsvisie
a priori wordt afgewezen, ook al eist die geloofsvisie dat de wetenschap
niet wordt ontkracht, maar in zijn eigen waarde wordt geëerd en in een
juiste relatie wordt gebracht met de andere niveaus der werkelijkheid.
De noodzaak om de samenhang en de eenheid in het oog te houden
treedt nog duidelijker aan het licht wanneer het vakken betreft die
handelen over de mens en de menselijke verhoudingen. Van deze vakken vraagt de vorming van de wordende persoon in zijn totaliteit, dat,
al blijven zij binnen de eigen gezichtshoek, een uitzicht gegeven wordt
op de mens in zijn volledige existentie en dus een aanvulling waarin
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filosofische, theologische en cultuurhistorische elementen onmisbaar
zijn •
Aan twee voorbeelden moge dit duidelijk worden.
De taal

Zij is niet een apparatuur waarvan men zich bedient, omdat het
nuttig is elkaar gedachten over te seinen. De taal is een creatieve uitdrukking van de persoon die zich uit tegenover een ander. Men treedt
er door binnen in de wereld van een ander, naar de mate van het mogelijke dringt men door in elkaars betekeniswereld. Men kan iemand dus
pas goed verstaan als men met hem omgaat.
De taal kan daarom niet worden losgemaakt van de gemeenschap
waarin men leeft. Want elke betekenis, zegt drs J. Koning °) , speelt
zich af binnen een wereld van betekenissen en is door deze medebepaald. De taal is geïncarneerd in een culturele wereld. In het onderling
contact leert zij ons iets nieuws, terwijl ieder haar door zijn persoonlijke
inbreng verrijkt, zodat ook in de taal zowel het verschil in denkwijze
en wereldbeleving alsook het contact tussen verschillende werelden
tot uitdrukking komt. „Voor zover en alleen in de mate waarin wij delen
in een cultuur, kunnen wij de taal van de mensen verstaan" 7 ) . Op
zichzelf rechtvaardigt deze stelling reeds katholiek onderwijs. Het is
trouwens niet mogelijk andere culturen of andere talen als verbreding
van gezichtsveld te ervaren, als men zelf geen gezichtsveld heeft.
Geschiedenis

Bij dit vak is de noodzaak van integratie zo mogelijk nog duidelijker.
De jonge mens zal er zichzelf en de wereld van mensen zinvol door
moeten leren verstaan. Ballast welke losstaat van deze zingeving, is
uiteraard persoonsbedervend.
Vanzelfsprekend houdt de geschiedenis als wetenschap zich bij de
feiten, de feiten zoals , zij historisch dienen te worden geïnterpreteerd,
maar hier is het wel heel duidelijk, dat de kijk op de geschiedenis afhangt van de visie die men heeft, nl, of deze min of meer volledig is
en of de relatie met de heilsgeschiedenis wordt aanvaard of niet. „De
op zichzelf verborgen heilsgeschiedenis werkt zelf ook door in de
8
Bovennatuurlijke waarheden betreffen niet een afzonderlijke sector van de
werkelijkheid, maar geven een interpretatie van heel ons menszijn en heel onze
wereld". Dr. P. Schoonenberg, Gods wordende wereld, Lannoo, Tielt, 1962, p. 113.
6) Geciteerd uit een doctoraal-scriptie, getiteld Moeilijkheden en mogelijkheden van
het vertalen, Boxtel, febr. 1963.
7) ibid.
) „
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dimensies van de profane geschiedenis, waarbinnen zij zich voltrekt",
zegt K. Rahner 8
God deelt zich mede aan de mens van iedere tijd, die dan in vrijheid
antwoordt en daarmede zijn heil of onheil bewerkt, maar nooit buiten
de ontmoeting van mensen en wereld om, want daarin speelt zich juist
het menselijk handelen af. In zoverre kan de mens al het geschapene
en heel zijn bestaan als een heilsaanbod waarderen, En al is het dan
niet mogelijk ondubbelzinnig uit te maken (tenzij God zelf hierover
spreekt in zijn openbaring) waar de grenzen liggen tussen datgene
wat strikt genomen als heilsgeschiedenis moet worden gekwalificeerd
en wat als een profaan gebeuren, de heilsgeschiedenis wordt toch dik~
wijas transparant in de wereldgeschiedenis, op duidelijke en definitieve
wijze in het Christus-gebeuren met alles wat daarmede samenhangt.
Door de gelovige is dit te duiden, zoals ook de profane geschiedenis
op haar terrein voor de vragende mens een verwijzing kan zijn om het
heil te vinden. Het heilsgebeuren wordt dus wel voltrokken in de
profane geschiedenis, maar wordt er niet mee geïdentificeerd.
Daarom kan de geschiedenis als wetenschap op het profane vlak zich
houden aan de feiten, de feiten zoals zij historisch dienen te worden
geïnterpreteerd. Maar wanneer zij dienstbaar wordt gemaakt aan de
vorming van de jonge mens, brengt zij deze in aanraking met het
mysterie van goed en kwaad en met het feit dat Gods heilshandelen
zich inderdaad in deze profane geschiedenis voltrekt. Hiervoor openstaan en dit willen zien tast de geschiedenis als wetenschap niet aan,
maar neemt haar op in een hogere orde. Als wetenschap heeft zij haar
eigen grenzen, omdat zij alleen een feit als feit aanmerkt, wanneer het
geobjectiveerd en controleerbaar is. Het geloof kan echter hetzelfde feit
in een dieper, maar zeker niet minder reële dimensie doorlichten. Dan
pas is er harmonie tussen geloofsvisie en de wetenschap van de wereldgeschiedenis en krijgt deze laatste een plaats in de totale existentie van
de gelovige mens, die de realiteit waarin hij leeft, in haar ontwikkeling
zo volledig mogelijk tracht te verstaan.
) .

Wanneer in het voorafgaande de mogelijkheid en de noodzaak van
katholiek onderwijs voor nog onvolwassen kinderen en jonge mensen is
bepleit, moge tenslotte de aandacht nog gericht worden op een paar
eigenschappen die het katholiek onderwijs zullen moeten kenmerken.
Deze eigenschappen zijn wellicht in hun algemene formulering betrek
kelijk vanzelfsprekend, maar van de thans levende mens zullen zij heel
8 ) K. Rahner S.J., Continuïteit en verandering I, p. 8. — Pastorale Cahiers 15:
Evolutie in wereld en kerk.
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wat overdenking vragen, omdat zij betrekking hebben op de kijk van de
hedendaagse mens op de wereld waarin hij leeft.
Katholiek onderwijs vraagt een bepaalde gerichtheid
De menselijke persoon is in zijn vrijheid genormeerd en aan zijn
situatie gebonden. Er zijn in zijn bestaan absolute richtpunten. Hij is als
bewust en vrij schepsel gericht op de absolute Persoon en als gelovige
geroepen door de Vader tot het kindschap Gods in Christus en door
de H. Geest. De kerk is van deze gerichtheid de leefwereld, met heel
haar werkelijkheid en al haar middelen: de onderlinge liefde, de sacrar
menten, de verkondiging en de leiding.
De mens, en zeker de jonge mens, wil niet onzeker zijn ten aanzien
van de grote levensvragen, hij moet zich geborgen kunnen weten in het
mysterie. Anders staat deze werkelijkheid buiten zijn existentieel bestaan. Het feit, dat de mens een in het lichaam geïncarneerde geest is,
dat hij aan de historie en aan zijn omgeving gebonden is, aan een bepaalde cultuur, aan een volk en aan zijn eigen familie, maakt deze
hunker naar zekerheid niet krachteloos, maar betekent slechts dat hij in
zijn aardse bestaan altijd op weg is naar de volle zekerheid, dat zijn
levenssynthese niet een pasklaar en op alles toepasbaar gegeven is,
maar een realiteit die naar de maat van het menselijk mogelijke steeds
moet worden veroverd.
Dit heeft ook tot gevolg dat men aan het onderwijs als opvoeding de
eis mag en moet stellen het wereldbeeld dat in beweging is, het moderne levensgevoel, de maatschappelijke ontwikkeling en de stand der
huidige wetenschap volledig au sérieux te nemen. Waarbij allerminst
vergeten mag worden een contact met de totale realiteit van Gods kerk,
waarin zijn Geest werkzaam is en waarin de openbaring authentiek
wordt vertolkt, doorgegeven en beleefd.
Ascese
Men kan geneigd zijn bij het lezen van dit woord deze passage over
te slaan, maar de werkelijkheid ervan volgt onmiddellijk uit wat hierboven gezegd is. Wil men immers een vruchtbaar contact met al de
facetten der realiteit, dan zal men er in vrijheid en met een gezonde
kritiek tegenover moeten gaan staan. Deze vrijheid moet worden veroverd op het eigen gebrekkige antwoord op de verlossingsgenade in een
voortdurend uitzuiveren van eigen houding tegenover de 'profane'
waarden, de wetenschap, de techniek en de cultuur in de kracht van
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Gods Geest. Dit betekent niet, dat men als onpartijdig of ongeïnteresseerd toeschouwer van buiten af de werkelijkheid zou moeten gadeslaan, maar wel met onderscheidingsvermogen.
Deze ascese geldt de leraar, voorzover hij de leerling moet helpen een
waarlijk menselijke houding te vinden tegenover de realiteit. De leerling zal deze ascese moeten leren, gegrepen als hij wordt door het vele
dat hij in zijn leven ontmoet. Op alle gebieden, in de menselijke verhour
dingen, de wetenschap, de techniek, de cultuur, alle 'profane' waarden,
zal de mens met élan en met gezonde kritiek, en dus noodzakelijkerwijze
met zelfbeheersing en zelfbeperking zijn weg moeten zoeken.

Katholiek onderwijs moet een brede kijk geven
Men zou kunnen menen, dat bovenbedoelde ascese gaat leiden tot
een inperking van het perspectief, tot een overdreven angst voor af glijden of verloren • 'lopen, doch wie dit meent, heeft de betekenis van ascese
niet verstaan. Integendeel, het onderscheidingsvermogen, de kritiek en
de geestelijke zelfbeheersing moeten juist leiden tot 't beter aanvaarden
van deze wereld, uiteindelijk tot opbouw van het lichaam van Christus.
Volwassen worden is niet een kwestie van intellectualistische of
emotionele schijn-vroegrijpheid. Wij hebben gesteld, dat de mens volwassen wordt in de mate waarin hij zich een vrije, menselijke houding
tegenover de volle werkelijkheid heeft verworven.
Wanneer wij nu de verschillende verschijnselen van de moderne
samenleving moeten vaststellen: dat de traditie op zijn minst een gewantrouwd begrip is en zeker als zodanig geen houvast betekent; dat
de communicatiemiddelen ook de onvolwassenen confronteren met de
meest uiteenlopende problemen (waarbij jonge mensen geen kans meer
gegeven wordt tot een geleidelijk ingroeien) en met de meest tegenstrijdige meningen; dat de technisch geperfectioneerde en economisch
welvarende maatschappij een zeer 'gemakkelijke' en beslist niet reflexe
levenshouding in de hand werkt; dat er bij alle vooruitstrevendheid een
sterker wordend conformisme, een angst om anders te zijn dan 'men'
verwacht, waarneembaar is dan is er aan een gericht onderwijs, dat
deskundig en modern de realiteit van nu durft te bezien, in casu aan
katholiek onderwijs, dat het volle perspectief van deze wereld aandurft,
veel meer behoefte dan bv, dertig jaar geleden.
Katholiek in de zin van niet afsluitend, niet inperkend, maar openstaand voor de volle werkelijkheid, open naar alles en iedereen, gebar
seerd op een visie die de hele mensheid omvat in Christus.
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In dit artikel zijn beslist geen concrete richtlijnen gegeven voor een
bepaalde vorm van katholiek onderwijs. Toch heb ik de vrijheid genor
men mijn gedachten naar voren te brengen, omdat wij ons eerst moeten
realiseren, waar het bij katholiek onderwijs om gaat, wat de grondslag
ervan is en wat de richting waarin het werkt. Overbodig te zeggen, dat
katholiek onderwijs niet bestaat in onderwijs met katholiek godsdienstonderricht of met katholieke godsdienstige praktijken. Dat is allemaal
goed, maar dat maakt nog geen katholiek onderwijs uit. Het gaat om
het perspectief op de volle werkelijkheid. M.i. kan en mag dat alleen
de fundering zijn van een eigen katholiek onderwijs, van een eigen
katholieke school. Maar als dat zo is, dan valt de noodzaak van katho~
liek onderwijs juist in deze tijd niet te ontkennen.

In het vorige nummer van Streven is een zeer storende drukfout
ingeslopen. De tekst van de op één na laatste alinea van pagina 9
moet luiden:
„We zullen bijgevolg, met name in het laatste stadium van dit overzicht, steeds voor ogen dienen te houden dat we de Evangeliën het
beste benaderen en hun boodschap op de meest objectieve wijze interpreteren, wanneer we ons mede door de levende Traditie laten leiden,
waarvan de vier Evangeliën de bevoorrechte, doch tenslotte slechts
gefixeerde getuigen zijn".

Mensen op reis

L. VANDER KERKEN S.J.

I J de reis is het afscheid van het huis ernstiger 1 ) , de terugkomst
gebeurt niet zo gauw en de tocht gaat verder: niet enkel in de
onmiddellijke ruimte van natuur en omgeving, maar in de vreemde.
Door de reis komt de wonende mens pas werkelijk 'op een ander', in
het niet eigene, het ongewone, het ongekende. Dit maakt dat elke reis
reeds enigszins een ontdekkingsreis is. De belangstelling voor het
vreemde is echter een vrij complex verschijnsel. In eerste instantie
immers is het vreemde iets wat niet interesseert. Het staat tegenover
het eigene in negatieve verhouding. Het vreemde is het onbegrijpelijke,
het storende en, tot bewijs van het tegendeel, het vijandige. Zo is b.v.
de spontane reactie van de gewone mens tegenover vreemdelingen in
de eerste plaats eerder een houding van behoedzaamheid, van afstand,
van achterdocht. Ook het 'vreemde land' staat in het teken van het
negatieve. Van de andere kant trekt het vreemde ook aan, maar de
aantrekking wordt pas effectief na een overwinning van de tendentie
tot afstand. Praktisch betekent dit dat het aangetrokken worden door
het vreemde land reeds een zeker superioriteitsgevoel veronderstelt bij
de aangetrokkenen. Maar dit gevoel versterkt juist de gehechtheid aan
het eigene. Het zich begeven in de vreemde neemt derhalve noodzaken
lijk de vorm aan van een confrontatie. Pas wie zich opgewassen voelt
tegen deze confrontatie kan nieuwsgierig worden, willen zien, reislustig
worden. Het eigene is dan ook nooit uit de belangstelling voor het
vreemde afwezig. Alleen trouwens vanuit het eigene kan het vreemde
als vreemd gezien worden. Anderzijds maakt dit bewustzijn van het
eigene weer het begrip van het vreemde moeilijk. Het is tevens conditie
en hinderend vooroordeel. De hardnekkigheid van dit vooroordeel-uiteigendunk is groter bij het ene volk dan bij het andere. En toch kan
men maar tot het geheim van het vreemde doordringen wanneer men
er zich begint thuis te voelen. Dit lukt enkel ruime geesten met zin voor
het algemeen menselijke, en met zin voor het relatieve van alle vormen
van menselijkheid, in de eerste plaats van de eigen vorm. Voor hen is
het zelfs mogelijk dat een ander land als een tweede geestelijk vader-

B

* ) Hiermede bieden wij onze lezers de primeur van een nieuw boek, Filosofie van
het wonen, dat binnenkort verschijnt bij de Nederlandse Boekhandel te Antwerpen, in
de reeks Filosofie en Kultuur. De tekst is een fragment uit hst. V, Het leven buitenshuis.
1 ) nl. dan bij het gewone 'uitgaan' of bij de wandeling, waarover in het voorgaande
gehandeld werd.
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land wordt, zonder dat het nochtans de eeuwige nieuwheid van zijn
anderszijn verliest. Voor hen wordt de confrontatie een verrijking,
omdat zij het eigene beter beseffen in het vreemde, en het vreemde als
een zelfstandige eigenheid-in-zich ontdekken.

Is het echte wandelen door de natuur reeds een hele kunst, het reizen
is dit nog veel meer, omdat juist de sfeer van ongewoonheid en vreemdheid waarin het reizen plaats heeft, en vaak een te grote verwachting
van sensatie de ware zin van de reis gemakkelijk in gevaar brengen.
In ieder geval wordt deze kunst al volkomen verloochend, wanneer de
reis geanimeerd wordt door een zucht om zoveel mogelijk te zien in
zo weinig mogelijk tijd. Van dingen die op deze manier bekeken worden, ziet men aldra niets anders meer dan hun veelheid. Al wat eigen,
individueel, uniek en onvervangbaar is, zowel in kunstwerken en natuur
als in historische en culturele merkwaardigheden, verdwijnt in een uiteindelijke indruk, dat alle bezienswaardigheden toch maar beziensr
waardigheden zijn: ze worden enkel nog bezocht om de korte sensatie
die ze enigszins verplicht zijn te verwekken, maar niets lijkt zozeer op
een sensatie die enkel als sensatie gezocht wordt, als een andere sensa~
tie. De herhaling wordt weldra meer vermoeiend dan sensationeel:
„Quand 1'on voit les choses en courant", zegt Alain, „elles se ressem,blent beaucoup" 2 ) . De geboren reiziger reist niet op de maat van
uurwerk of spoorboekje, hij gunt zich de tijd naar de zin van zijn
spontane schouwlust, zonder het dwaze verlangen om 'alles gezien te
hebben', een houding waardoor alle bezienswaardigheden versmelten
tot de eenderheid van een 'inderdaad gezien hebben', zonder blijvende
verwerving en duurzame navreugde. Het echte reisgenot wordt geken~
merkt door een superieure Beschránkung, juist zoals het echte kunsten natuurgenot, waaruit trouwens het reisgenot grotendeels bestaat.
Dit betekent dat aan de categorieën van veelheid en kwantiteit niet de
geringste waarde wordt gehecht, daar toch nooit enige veelheid de
geest verzadigen kan, maar enkel een schouwend en genietend verzin~
ken in de dingen: een schouwen dat het aangeschouwde steeds opnieuw
probeert te ontdekken onder steeds andere aspecten. Nu is het wel
waar „qu'a mesure que l'on sait mieux voir, un spectacle quelconque
enferme des joies inépuisables" ) . Zodat wellicht de kunst van het
geoefende kijken ten slotte het gaan naar de vreemde misschien wel
niet overbodig en tot een „vain travail de voir divers pays" ( Maurice
2) Alain, Propos, Parijs, 1956, p. 3.
3) ibid., p. 4.
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Scève) maakt, maar er toch de noodzakelijkheid van vermindert, en dat
deze 'in de vreemde' geleerde kunst een nieuwe zin ontwikkelt voor de
onuitputtelijke genoegens van het 'eigene', waarvoor geen reis meer
nodig is.
Met de wandeling heeft de reis gemeen dat ze van het huis uitgaat
en naar het huis terugvoert. Voor het avontuur is dit laatste niet meer
zo zeker. Dit maakt dat een reis vooraf gepland kan worden, en dat ze
eenmaal tot het verleden zal behoren. Met het gevolg dat elke reis op
drie manieren ondernomen kan worden: in de toekomst, als reëel
gebeuren en in de herinnering. Alle drie hebben ze hun eigen genoegens, en alle drie horen ze tot de substantie van het 'op reis gaan'.
De reis neemt een aanvang in het huis. Het is in het huis dat op een
zekere dag de reislust ontwaakt; zeer verscheiden: jeugdige drang om
de wereld te zien, verlangen om de wittebroodsweken in een mooie en
ongewone omgeving te vieren „amants, heureux amants, voulezvous voyager?" (Valéry Larbaud) zin voor geestelijke vernieuwing
(Goethe's Italienische Reise) , of de pure lokstem van het mysterieuze
ongekende.
Zodra de idee van de reis ontstaan is, opent zich een wijde wereld
van mogelijkheden, of liever dan opent zich de wereld zelf als een
veelvuldigheid van mogelijkheden. Deze zoeken dan onmiddellijk hun
vervulling in de voorstelling. Merkwaardig is hoe het uitzicht van de
wereld nu opeens verandert. De dialectische verhouding van huis en
wereld keert zich om. De wereld is niet meer de uitwendigheid waaruit
de mens zich verschansend terugtrekt in de innigheid van het samenwonen, maar het grote vreemde dat hem naar buiten lokt met voorspiegeling van nieuwe en ongekende ervaringen en beloften van een
soort expansief geluksgevoel, dingen die misschien des te meer betover
ren daar het verlangen ernaar nog zeer onbestemd is. Heel deze omme.keer creëert een bijzondere gemoedstemming van opgeruimdheid en onomschreven verwachting, die een voedzame bodem vormen voor het
spel der verbeelding: eeuwig witte bergen verschijnen aan de horizont,
hemelsblauwe meren, zomers--groene eilanden en pittoreske steden;
of men ontdekt opeens een tot nog toe ongekende belangstelling voor
gothieke kunst of Italiaanse primitieven; aardrijkskundige namen krijgen een poëtische klank en verbinden zich met geuren van buitenlandse
keukens. Dit alles vertoont een niet helemaal onverdachte overeenstem.ming met de bonte tinten van de reclameplaten der reisagentschappen,
die willen doen geloven dat op reis alle mensen dadelijk ontzaglijk
vriendelijk en gelukkig worden en dat men in een Italia Express veel
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beter slaapt dan in zijn eigen bed. Toch mag men de gezonde romantiek
der spelevarende verbeelding niet identificeren met het inauthentieke
der reclame-voorstellingen. Zeker, ook de verbeelding ziet de dingen
anders dan ze in werkelijkheid zijn, maar het irreële der verbeelding
maakt vanzelf wel plaats voor het anders-zijn der werkelijkheid, terwijl
de irreële belichting der reclame de werkelijkheid fixeert tot een beeld
dat in wezen inauthentiek is en dat het reële zien tot een ontgoocheling
zal maken. De verbeelding blijft levende openheid naar de wereld, de
inauthentieke voorstelling vormt een gesloten wereldbeeld op zich.
Wat men in verbeelding gedroomd heeft, wordt anders gezien in de
werkelijkheid. Wat de reclame voorstelt, krijgt men gewoonweg niet te
zien. En dit geldt ook in grote mate voor de kunstfoto's. Ook deze
zijn geen goede voorbereiding op de reis. Ze vereenzelvigen de werke~
lijkheid met een zeer particuliere, subjectieve en willekeurige visie, die
bovendien steeds door haar spel van licht en donker en haar artificiële
gezichtshoek overmate geïdealiseerd wordt al doet dit alles niets af
aan hun kunstwaarde. Het rijkste fantasieveld voor de reislustige is
misschien nog de landkaart, niet de dorre stafkaart, maar de mooie
kaart met de scherpe lijnen der kusten, het in kleuren vertolkte reliëf
van de bodem, het blauwe net van stromen en rivieren, de zwarte en
rode vertakkingen van spoorwegen en grote banen, en de welluidende
namen van dorpen en steden, met al de historische herinneringen die
ze bij de gecultiveerde mens wakker roepen.
Maar al dit voorstellen blijft vooralsnog een voorstellen van moge~
lykheden en dus uiteraard van nog grotendeels onbepaalde mogelijkheden. Deze onbepaaldheid meet juist de afstand die bestaat tussen
het slechts mogelijke en het concreet werkelijke. Wat mogelijk is, is
uiteraard onaf, alleen al omdat het nog maar mogelijk is. Alleen het
perfectum is precies wat het is. Deze onbepaaldheid maakt echter de
mogelijkheden ook weer onbeperkt. Dit is niet hetzelfde als onbepaald.
Onbepaald betekent wat een onaffe vorm heeft, onbeperkt wat zich in
iets eindeloos verliest, of althans wat nog geen einde aan zichzelf moet
stellen. Dit wil met evenveel woorden zeggen dat in het verbeelde
mogelijke, nog alles mogelijk is, om de eenvoudige reden dat het alleen
nog maar mogelijk hoeft te zijn. In dit gebied van onbeperkte mogelijkheden gaat de mens op reis in verbeelding. Dit reizen heeft zijn eigen
genoegens: het staat voor niets stil, het ontmoet geen moeilijkheden.
Maar toch is het reizen in mogelijkheden altijd maar een mogelijk reizen
en de verrassingen die het oplevert, zijn zelden zo groot dat ze het
bewustzijn van het werkelijke kunnen vervangen.
Een werkelijke onderneming kan de reis maar worden, wanneer aan
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de uiteenlopende veelvuldigheid der mogelijkheden een eind gesteld
wordt door een beperkende keuze. Eén enkele mogelijkheid wordt overgehouden, waardoor meteen al de andere onmogelijk worden: „We
gaan naar Italië". Toch wordt het spel van voorstellen en verbeelden
hiermee niet stilgelegd, het krijgt nu alleen een vrij bepaald gebied te
bereizen en begint dit nu te doen in functie van de werkelijk toekomstige reis. Wat nu begint is de vóórreis. Ook de vóórreis heeft haar
eigen genoegens, en het is niet onmogelijk dat deze die van de reële
reis zullen overtreffen. Uiteraard is zij nog geneigd om alles te ideali~
seren en zo wordt zij onvermijdelijk en onbewust een objectivering van
zeer subjectieve wensen: het riskeert b.v. evident te worden dat het
heel de reis door heerlijk weer zal zijn zoals op de reclames —, dat
de lucht steeds wolkeloos blauw zal blijven, dat heel de tocht één
climax van verrassingen zal worden en dat men zelf steeds van een
uitzonderlijke frisheid van hoofd en leden zal genieten. Tenzij natuurlijk een reeds gestoffeerde ervaring van het reizen hiervoor een tegenwicht vindt in de voorstelling van de talrijke inconveniënten die op geen
enkele reis ontbreken. De enthousiaste sereniteit waarin de vóórreis
geschiedt, vermengt zich bovendien geredelijk met een soort perf ectio
nisme: het verlangen om alles te zien wat te zien zal zijn. En dit wordt
nu gevaarlijk. Niet alleen ontwikkelt zich dan een kwantitatieve bekommernis, die met de gewenste gestemdheid van de echte reislustige
in formele tegenspraak komt, maar men bereidt zich ook een reis voor
die gewoonweg onmogelijk wordt en van te voren reeds verknoeid
wordt, omdat ze eenmaal opgevat werd als het afwerken van een
onrealiseerbaar project. Ten slotte moeten we nog opmerken dat niet
alle reislustigen tot het besluit komen om ook effectief eens de wereld
in te trekken. Er bestaat nu eenmaal een soort reislustige huisduiven,
bij wie de honkvastheid het steeds weer haalt op hun trek naar het
ongekende. Zij stellen zich tevreden met het genot van spannende
reisverhalen, zoals de Koningsbergse filosoof, Immanuel Kant.
Wie zich op reis begeeft, neemt afscheid van huis en huisgenoten.
Dit is de afreis. De afreis gaat, althans wanneer de reis een tijd zal
duren, meestal gepaard met een heel ceremonieel. Zij is trouwens heel
wat meer dan een louter 'weggaan'. Men gaat weg van het huis waaraan men gehecht is, en van huisgenoten waarmede men in genegenheid
verbonden is. Dit alles vindt in het afscheid zijn weerklank en maakt
het tot een bijzondere menselijke gedraging. Verschillende gestemdheden komen samen in het afscheid: men gaat graag weg en men is vol
verwachting naar de komende dingen, maar men gaat ook niet graag
8
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weg, want het weggaan betekent een achterlaten van de huiselijke
intimiteit en van de mensen waarmede men deze deelt— indien althans
niet allen op reis gaan. Dit maakt dat het afscheid een zekere tijd in
beslag zal nemen, de tijd om zich los te maken van het vertrouwde
tehuis. Men kan zo maar niet opeens weg. Het opeens weggaan zou
een breuk betekenen, wat zou insluiten dat men helemaal niet meer op
een terugkeer bedacht is. Tegenover de thuisblijvende huisgenoten
ontspint zich nu een fijnzinnig dialectisch spel van verhoudingen. Twee
groepen beginnen zich af te tekenen: de weggaanden en de blijvenden.
In beide groepen heerst een zekere opgeruimdheid als weerslag van de
verwachtingen die de afreizenden vervullen. Dit is althans de grondtoon. De blijvenden delen in de verwachtingen van de weggaanden,
maar zullen deze zelf niet in vervulling zien gaan; integendeel zij zullen
het samenzijn missen en moeten wachten op de terugkeer. Voor hen is
het weggaan eerder een verlies. De afreizenden van hun kant weten dit
en temperen de vreugde van hun reislust. Ze doen dit uit genegenheid
en ook omdat het betaamt. Daarom vertragen zij het weggaan en nemen
er de tijd voor, o.m. om te laten blijken dat ze toch ook 'niet graag
weggaan'. Een vriendelijke onoprechtheid is hier niet altijd afwezig,
want tenslotte domineert toch de reislustigheid. Ze stellen hun afwezigheid voor als helemaal niet erg, ze blijven trouwens niet lang weg, enz.
Zo wordt het weggaan een geleidelijk uit elkaar gaan. Deze geleidelijkheid maakt b.v. dat de thuisblijvenden nog een eindje meegaan, tot aan
de deur of het tuinhek, tot in het station of op het vliegveld. Men brengt
de weggaanden op weg. Dan volgt een eerste afscheid. De weggaanden
nemen b.v, plaats in de trein, de reiskoffers worden in de netten gestapeld, en nu is het wachten. Dit wachten moet liefst niet te lang
duren, want het wordt maar moeilijk gevuld. De twee groepen zijn nu
reeds duidelijk gescheiden, en ook het samenspreken splitst zich, in
zover het niet tot zwijgen vervalt. Dit wederzijds zwijgen is trouwens
nog een zekere band. Het betekent: als we niet samen kunnen spreken,
jullie en wij, dan hebben we niets te zeggen! Maar dan begint men
opeens toch weer te praten, ofschoon men niet meer goed weet wat te
zeggen en moeite heeft om nog iets te vinden wat gezegd kan worden.
Gewoonlijk zijn het nutteloze aanbevelingen en overbodige raadgeving
gen: aanmaningen tot voorzichtigheid of tot zorg voor de gezondheid.
Er wordt gevraagd of men soms niets vergeten heeft, wat zelden het
geval is. Wanneer het sein tot vertrek gehoord wordt, flakkert de
conversatie opeens weer op. Komt de trein in beweging, dan wordt nog
luid een en ander geroepen en dan wordt er afscheid gewuifd. Met de
hand, dan met hoed of zakdoek om de zichtbaarheid van het wuiven te
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verlengen. Het is alsof men zolang mogelijk het samenzijn wil instandr
houden, en alsof geen twijfel mag gelaten worden omtrent de waarde
die men eraan hecht.
Wanneer het wuiven nutteloos wordt, is het afscheid voltrokken en
heeft de reis een definitieve aanvang genomen. Onmiddellijk verandert
nu de stemming en de gedraging van de af reizenden. De gedachte aan
huis en huisgenoten slaat opeens om in het bevrijdend gevoel 'eindelijk
weg te zijn'. Men heeft nu werkelijk heel de reis voor zich, en geniet
ervan als van een totale verwachting. Tegenover de zogenaamde lokale
medereizigers creëert de reissituatie zo iets als een meerderwaardige
heidsgevoel, dat nochtans van vriendelijke aard is. Het spreekt vanzelf
dat deze situatie scherper beleefd wordt naarmate het reizen nog geen
gewoonte is geworden.
Naargelang de reis vordert, wordt de voorstelling die men er zich
van gemaakt had, werkelijk. De werkelijkheid kan de voorstelling overtreffen, ze kan ook ontgoocheling brengen. In beide gevallen heeft ze
toch dit op de voorstelling voor, dat ze werkelijkheid is. Het gedroomde
land der voorstelling waarin alles wonder en pittoresk was, blijkt een
land te zijn waarin wel veel dingen anders zijn dan in het eigen land,
maar dit anders-zijn wordt niet de grote sensatie die men verwacht had.
Dit wil niet zeggen dat het andere en het vreemde helemaal niet treffen
of verwonderen, maar deze verwondering gaat gauw over wanneer ze
enkel op dit 'andere en vreemde' gespitst is. De eigenlijke verwondering
begint wanneer men over deze eerste oppervlakkige verwondering heen
is en men in het vreemde eerder de eigenheid van het algemeen menselijke begint te ontdekken, dat alleen maar nieuw is omdat het vanuit de
eigen eigenheid gezien woedt. Hetzelfde geldt voor de vreemde natuur:
wie nooit echt genoten heeft van de vertrouwde natuur van het eigen
land, zal ook maar weinig genot vinden in die van vreemde landen.
Voor hem zijn alle bergen bergen, en alle rotsen rotsen, zoals alle
kathedralen kathedralen zijn, en elke stad een stad is zoals elke stad,
een complex van hu&zen en straten. Alles wat men ten slotte nog doet is
de dingen te identificeren met vroeger geziene voorstellingen: „O kijk,
dat is nu die scheve toren van Pisa!" een bezigheid die weldra in
haar intrinsieke overbodigheid doodloopt.
De echte reiziger kent dit soort teleurstellingen niet. Zijn verwachtingen waren veel reëler. Hij heeft tevens minder en meer verwacht dan
de slechte reiziger en in ieder geval geen sensatie. Wat hij in de vreemr
de zocht was niet het verbluffende van het totaal andere, maar een
schakering van levenswaarden die hem vertrouwd zijn. Hij weet wat hij
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zoekt en dat hij het vinden zal, en toch is het hem een verrassing dit
inderdaad te vinden: uitzonderlijk in het spectaculaire, liever in het toevallige, in het verborgen detail, in het ogenschijnlijk onbelangrijke:
een Ernst Jünger b.v. die in Brazilië opeens een vogeltje ontdekt niet
veel groter dan een hommel, dat als een rode vonk van bloem tot bloem
vliegt: „Der Anblick beglückte mich, er lohnte die Reise ganz allein" 4
Uit dit alles blijkt dat de essentie van de reis niet ligt in de uitwendige ruimtelijke verplaatsing en in het uitwendig schouwspel dat zij
bieden kan. De eigenlijke reis geschiedt in de geest, zij is niet zozeer
een wisseling van uitwendige bezienswaardigheden, van kleine of grote
wereldwonderen, maar een, aan de hand van dit alles, dieper vinden
van zichzelf. Het land dat de mens bereist, is in de eerste plaats de
mens zelf. De echte reis is een 'ervaring', een door 'varen', d.i. door
'gaan en reizen' de betekenis van 'varen te water' is immers recenr
ter 5 ) opgedane ondervinding.

) .

***

Met het vorderen van de reis herleeft de gedachte aan het huis.
Ze wordt pregnanter en veelvuldiger naarmate de reislust zijn saturatiepunt bereikt. De reis wordt nu geleidelijk terugreis. Vooral in deze
terugreis is het onderscheid tussen de echte en de onechte reiziger
opvallend. De eerste keert terug met een rijke buit aan schouwing en
ervaring en met het vooruitzicht van een duurzame herinnering. De
andere met het versleten gevoel „nu meer dan genoeg gezien te hebben"
een 'genoeg' dat beantwoordt aan de kwantitatieve instelling die
vanaf het begin de zijne geweest is.
De gedachte aan huis kan tot heimwee worden. Men stelt zich graag
voor dat het heimwee uit de langdurigheid van de reis ontstaat. Ongetwijfeld is deze langdurigheid een vruchtbare grond voor het heimweegevoel en een reis van enkele dagen zal maar zelden tot heimwee
stemmen, maar toch is het niet zozeer de lange duur der reis als wel de
reis zelf en haar ervaringen die weer naar huis doen verlangen en de
vóart/uov ,uae ( Homeros) niet precies met ongeduld, maar toch met
vreugde tegemoet doet zien. Want in de grond is het heimwee eerder
een positief gevoel, te positief in ieder geval om het voor een 'wee' of
een ziekte te houden. Wel kan het gevoelige mensen tot een zachte
kwellingworden, die wegens haar analogie met een zeker 'zich niet
meer goed voelen' de benaming 'heimziek' toch weer enigszins rechtvaardigt. Het is dan ook niet uitgesloten dat deze mensen, die uiteraard
neiging hebben tot sterke gehechtheden, zo plots genoeg krijgen van
4) E. Jünger, Atlantische Fahrt, Ti bingen, 1948, p. 27.
5) J, de Vries, Etymologisch Woordenboek, Utrecht 1958.
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het 'ver van huis zijn', dat ze opeens alle reislust verliezen en heil
zoeken in een versnelde terugkeer. Toch zijn verlangen naar huis en
heimwee geen spelbrekers voor reis en reislust. Wellicht zijn ze de beste
vrucht van de reis. De eigenlijke 'ervaring' van het varen en reizen is
ten slotte een vernieuwd besef van de waarde van het huis; en de
ontdekking van het vreemde openbaart haar laatste verrassing wanneer
ze zich laat kennen als een herontdekking van het eigene. Het ligt dan
ook in de aard der dingen, dat de reis haar natuurlijke voltooiing vindt
in de terugkeer. Wel heeft deze vrucht van de reis de tijd nodig om te
rijpen. Zolang reis.- en kijklust nog fris zijn, treft het vreemde door zijn
nieuwheid en zijn uitzonderlijkheid. Maar op de duur begint men zich te
realiseren, dat men zelf het uitzonderlijke is in de vreemde, terwijl alle
mensen die er leven en wonen, er thuis zijn. Dan keert het schouwspel
zich om en men begint te beseffen dat men door weg te gaan van huis
niets anders heeft gevonden dan het wonen van mensen, niets anders
dan omgevingen waarin mensen wonen en zich thuis voelen. Nu is men
zelf vreemd in de vreemde; de ervaring van het vreemde wordt momen~
teel uitgeput en zoekt een vergoeding in de gedachte aan de verlaten
huiselijke eigenheid en innigheid. Zoals de mens zich oorspronkelijk
terugtrekt uit de natuur en het huis bouwt, zo gaat ook de reiziger terug
naar huis uit nood aan bezinning. De reis was een verdekt zoeken van
zichzelf in het andere en het vinden hiervan zal zich voltooien in de
teruggevonden connaturaliteit van de eigen omgeving.
De onechte reiziger voor wie de reis een ontgoocheling werd, zal
wellicht ook zijn terugkeer ondergaan als een ontgoocheling. De echte
reiziger keert terug met de vreugde, die Joachim du Bellay bezongen
heeft:
„Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage
Ou comme celui--1 qui conquit la toison,
Et puis est retourné, plein d'usage et raison
Vivre entre ses parents le reste de son áge!"

Voor hem blijft de reis een verworvenheid. Zij leeft voort in voorstelling en herinnering. Aan de voorreis beantwoordt de nareis. Beide
echter voltrekken zich in het huis. En beide idealiseren zij de tocht, de
komende of de voorbije. De idealisering der nareizende verbeelding is
geen dromen en wensen in het ongewisse, het is een bewustworden van
de zin der reis vanuit een reële ondervinding, met rede en wijsheid,
'plein d'usage et raison'. Maar als men eenmaal terug thuis is, herneemt
het wonend en werkend leven zijn gang, de herinneringen bezinken en
verbleken, en vroeg of laat zullen ze zich weer omzetten in verlangens
naar nieuwe tochten.

Nogmaals de vernieuwing van de
schoolkatechese in Nederland
W. BLESS S.J.

N het oktobernummer van Streven 1 ) heb ik geprobeerd enige informatie te
geven over de vernieuwing, die vanaf september in de schoolkatechese in
Nederland begonnen is. Ondertussen beginnen de eerste reacties binnen te
lopen. Naast opgeluchte gevoelens dat het eindelijk zo ver is, kan men ook
bezorgdheid beluisteren: „de communisten zijn er nog niet, maar u bent maar
vast begonnen om het godsdienstonderwijs af te schaffen", schreef een geëmotioneerde moeder.
Wanneer ik hier nogmaals op deze vernieuwing wil terugkomen, is het daarbij niet mijn bedoeling om nu al een antwoord te geven op de binnengekomen
reacties. Daar is het nog te vroeg voor. Laat deze nieuwe katechese nu eerst eens
even op gang komen. Dan pas krijgen wij er zicht op. Maar ik voel wel behoefte
om U verdere informatie te geven, opdat we elkaar in het gesprek dat hierop
volgen moet, beter kunnen verstaan.
Is er geen sprake van overhaaste invoering?
Het is duidelijk dat Nederland te plotseling geconfronteerd is met verschillende concrete voorstellen, die begeleidingsverschijnselen zijn van de vernieuwing.
Laat ik er enige opnoemen. Het Hoger Katechetisch Instituut heeft voorgesteld de tijden voor het geloofsonderricht drastisch te beperken. Dit hadden de
scholen zeer tijdig moeten horen, op z'n laatst in mei. Half juli moeten de lesroosters bij de diverse inspecteurs zijn ingediend. En pas 10 juli meldde School
en Godsdienst vakblad voor katechese lager onderwijs deze inkrimping
van het aantal uren. Waarom zo laat ? Om-dat wij pas zo laat het plan hadden
opgevat tot deze drastische beperking ? Welneen ! Als dat zo was geweest,

zouden wij inderdaad overhaast gehandeld hebben. Maar de oorzaak van deze
late mededeling ligt enkel en alleen in de late publikatie van de beslissing van
de bisschoppen. Deze verscheen op 23 juni 1964. Daarna is er door alle betrokkenen zo snel mogelijk gehandeld.
Ik schrijf dit niet om wie ook een verwijt te maken, maar omdat we met een
eerlijke voorstelling van zaken het verste komen.
Een ander voorbeeld: de zeer geleidelijke opgang van het kleine kind naar
het sacrament van de Biecht, waar het een jaar na zijn Eerste H. Communie mee
begint en die het voortzet tot op de vijfde klas L.S.
Bij de redactie van School en Godsdienst lag het nummer over de Kinderbiecht, dat hierover volledige informatie geeft, al maanden klaar. Omdat het
programma voor de lagere school pas in het septembernummer gepubliceerd
kon worden, moest het nummer over de Kinderbiecht wachten tot oktober!
Het is inmiddels verschenen 2 ) . Nu pas krijgen de priesters en onderwijzers en
allen die hierin belangstellen, de zo broodnodige verdere informatie. Gelukkig
1) Streven, jrg. 18, n. 1, pp. 1 - 6.

2) Afzonderlijk verkrijgbaar (f1. 1,00), Arksteestraat 1, Nijmegen.
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is inmiddels het boekje vanwege het Bisdom Roermond, dat over deze kwestie
Intocht der kinderen, beschouwingen rond kinderbiecht en kinderhandelt
al meer dan een maand uit. Dit
communie, Romen en Zonen, Roermond
heeft al zeer veel kunnen opvangen, maar bereikt wellicht lang niet alle priesters
en onderwijzers.
Het Hoger Katechetisch Instituut heeft echt niet overhaast gewerkt of voorstellen op tafel gelegd die niet grondig overdacht waren. Maar het stond op het
laatste moment voor de keus : ofwel alles een j aar uistellen, ofwel beginnen.
Omdat het in werkelijkheid voldoende klaar was, koos het het laatste, er in 'de
koop bijnemend dat men ons dan wellicht zou gaan verwijten dat we 'overhaast'
te werk waren gegaan.

De eigenlijke vernieuwing
Ik sprak hierboven over de verbazing, de onrust, het niet begrijpen van enige
concrete voorstellen, die slechts begeleidingsverschijnselen zijn van de eigenlijke
vernieuwing.
Het gaat in de eigenlijke vernieuwing niet om deze voorstellen. Men kan veel
minder lesgeven en de privé-biecht van het kind opschuiven naar een later
tijdstip zonder ook maar iets van de eigenlijke vernieuwing waar het om gaat, in
te voeren of aan te voelen.
De vernieuwing van de schoolkatechese stelt de geloofsopvoeding voorop.
Zij wil die opvoeding zeer zeker ook bereiken door echte geloofskennis bij te
brengen, maar deze kennis staat functioneel ten opzichte van de opvoeding.
Daarmee bedoel ik te zeggen, dat we niet menen op te voeden door zo maar
kennis bij te brengen, maar door de jonge gelovige het heil in al zijn aspecten
op kinderlijke wijze te laten beleven. En deze beleving brengt vanzelf ook
kennis aan ook kennis die vastgehouden dient te worden maar dan functioneert deze kennis in een geheel van beleven en kan men nooit meer de indruk
krijgen, dat de Openbaring gelijk is aan een systeem van waarheden en plichten
dat van buiten af wordt aangebracht.
Daarom gaan we uit van de situatie waarin het kind van 1964 leeft. Die
situatie proberen we te -doorlichten, er de heilsdimensie van te laten zien en
daarmee de jonge gelovige niet een kennis bij te brengen die staat naast de
situatie waarin het leeft. Het gaat er juist om, het dagelijks leven van het kind
met Gods visie te doorlichten.
Natuurlijk heeft men dit in het verleden ook willen doen. Het zou arrogantie
en een gemis aan historische kennis van onze kant zijn, als we meenden dat wij
het nu eindelijk gevonden hadden en heel het verleden zich vergist zou hebben.
Maar er bestaan verschillende benaderingswijzen om de heilsdimensie van het
leven te onthullen. Men kan de Openbaring als een prachtige tweede wereld
naast het gewone leven onthullen, men kan natuur stellen tegenover bovennatuur. Een vroegere cultuurperiode heeft het aldus gedaan en het christelijk
leven heeft daarin een zeer hoge bloei gekend. Een bloei, die onvermijdelijk het
gevaar meebracht dat het gewone dagelijkse leven steeds verder verwijderd zou
raken van het godsdienstig leven, het gevaar dat zich twee werelden naast elkaar
zouden vertonen die slechts een uiterlijke binding met elkaar zouden hebben.
We staan aan het begin van een nieuwe cultuurperiode, die zich ontwikkeld
heeft uit de vorige: de moderne mens is veel aardser geworden in de goede zin
van het woord. Hij is spontaan aan gaan voelen dat heel dit aardse leven het
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eerste grote Godsgeschenk is. Hij wil het leven in al zijn facetten beminnen;
hij wil erniet angstig tegenover staan maar met de openheid van al zijn vermogens. Hij verdraagt geen bovennatuur meer die hem als een tegenstelling met
zijn natuur wordt aangeboden, want in dit laatste geval kiest hij dan onherroepelijk zijn natuur.
De nieuwe benaderingswijze nu wil de enorme, nieuwe kans, die hiermee aan
de Openbaring geboden wordt, volledig benutten. Juist door te laten zien dat
Gods heilshandelen en Gods Openbaring niets anders doen wil dan de diepere
dimensie van dat ene mensenleven onthullen: „het leven wordt er door veranderd, maar niet weggenomen" . Het leven bereikt er zijn volheid door. Het is
een her-ijking, die de mens doet herademen.
Als ons deze benaderingswijze gelukken zal, dan zal de moderne mens juist
aan zijn gewone leven een christelijke gestalte geven, niet door er een christelijke gestalte op te plakken, maar door de christelijke gestalte van dat leven zelf
te herontdekken. Dan zal de Openbaring hem echt gelukkig kunnen maken,
ondanks het feit dat die Openbaring hem ook altijd het kruis onthullen zal.
Maar dat kruis zal dan staan in het licht van de verrijzenis: in het licht van de
nieuwe aarde.
Een dergelijke benaderingswijze brengt mee, dat er heel wat aspecten uit het
verleden hun absolute posities zullen verliezen. Ik keer terug naar het tweede
voorbeeld dat ik in het begin aanhaalde. Wanneer wij het kind pas op de vijfde
klas tot een privé-biecht willen begeleiden, doen we dat niet om de biecht 'af te
schaffen', maar juist om ;de biecht haar eigenlijke plaats te hergeven. Geen
imitatie van een volwassenen-biecht op jonge leeftijd waardoor menige volwassenen-biecht levenslang iets infantiels bleef houden maar eerst een geleidelij ke ontwikkeling van het zondebesef in het kind, eerst een ervaring van het
gemeenschapsaspect en dan pas de herontdekking van het sacrament van de
Biecht: als hoogtepunt, waarin Christus zelf zich garant stelt voor Gods vergeving. Menselijke vergeving ligt aan de wortel van deze goddelijke vergeving,
terwijl de moderne mens toch minstens de vroegere biechtpraktijk enigszins
ervaart als een automatische vergeving van boven af. Het is een zoeken en
tasten, en wij zullen alsmaar blijven verbeteren totdat wij ook zelf geheel en al
uit deze visie zullen leven.
Worden de ouders niet veel te zwaar belast?
Nu vele ouders horen dat de vernieuwing van de schoolkatechese ook een
beperking van lessen enz. meebrengt, denken sommigen van hen dat zij daardoor veel meer te doen krijgen dan in het verleden. Enigen menen zelfs dat het
de bedoeling zou zijn, dat zij nu zelf het geloofsonderricht gaan geven.
Waar in deze veronderstelling is, dat deze vernieuwing de ouders weer wil
erkennen als de eerste en voornaamste opvoeders van hun kinderen.
De school wil zich niet in hun plaats stellen, hen niet vervangen maar helpen.
De school wil veel meer dan vroeger rekening houden met de geloofsopvoeding
die de ouders zelf aan hun kinderen geven. Ook hier dus veel grotere samenwerking. Men kan hierop allergisch reageren en de vernieuwing toch weer
verdenken van een paternalistische inslag, alsof de school het gezin zou willen
bevaderen.
Men kan zich echter ook op het realistische standpunt plaatsen, dat dit alles
nog groeien moet en langzaam groeien moet. In een sfeer van onderling ver-

NOGMAALS DE VERNIEUWING VAN SCHOOLKATECHESE

I

129

trouwen zullen school en gezin elkaar moeten ontmoeten bij de geloofsopvoeding. Het is in het geheel niet de bedoeling dat de ouders het geloofsonderricht
van de school gaan overnemen, evenmin als het de bedoeling is dat de school de
opvoeding van de ouders overneemt. Maar de school stelt haar onderricht f unctioneel in dienst van de opvoeding. Als we van de ouders vragen de reflexie
die de school biedt in hun gezin door te trekken, deden we dat alleen omdat we
daarbij van de veronderstelling ' uitgingen, dat wat de school biedt aansluit bij
wat de opvoeding in het gezin al spontaan geeft of minstens geven moest.
De vernieuwing vraagt dus geen geloofsonderricht van de ouders tenzij
incidenteel maar geloofsopvoeding. En wel die opvoeding, die men als vanzelfsprekend in het gezin mag veronderstellen.
Priester, gezin en school
De vernieuwing van de schoolkatechese jaagt ook de priester niet de school
uit, maar geeft hem een andere plaats : een plaats die hem veel beter tot zijn
recht doet komen.
Hij wordt de moderator van de school: die de onderwijzers begeleidt om hun
kundigheden beter te benutten. Hij blijft een occasioneel contact houden met de
kinderen van de lagere klassen, waardoor hij ook voor hen meer als priester
kan verschijnen.
Omdat hij de leiding krijgt van de geloofsopvoeding op school, zal zijn
contact met de ouders van de kinderen ook veel realistischer kunnen worden.
Het lijkt zeer wenselijk dat de priester-moderator bij gelegenheid van een ouderavond aan de ouders vertelt wat de vernieuwing inhoudt, samen met de ouders
en de school wegen zoekt om het gesprek tussen alle betrokkenen op gang te
brengen.
Er is echter nog veel meer. Heel deze vernieuwing van de schoolkatechese
moet men zien tegen de achtergrond van de katechese aan de volwassenen die
komen gaat. De priester die aan de school verbonden is, oefent al een vorm van
volwassenen-katechese uit door de onderwijzers te begeleiden. Maar daarnaast
zal hij in de toekomst ook de man zijn, die voor de ouders de nieuwe visie die
aan de schoolkatechese ten grondslag ligt, doortrekt tot op hun niveau. De
gespreksavonden, die -daarmee zullen ontstaan, zijn niet gedacht als 'lessen' aan
de ouders, maar als een samen uitpraten van de moeilijkheden die het volwassen
leven meebrengt en er samen een oplossing voor zoeken in het belang van de
kinderen maar ook in het belang van de ouders zelf.
Ook bij de priester moet deze nieuwe functie van verbindingsman te zijn
tussen ouders en school bij de geloofsopvoeding van de kinderen nog tot ontwikkeling komen. Het plan ligt er nu: allen gaan samen op weg om er verdere
gestalte aan te geven. De verwezenlijking groeit altijd anders dan men verwacht.
Juist omdat er volop vrijheid blijft tot verder zoeken, is er geen reden tot ongerustheid. We staan aan een begin en niet aan het einde. De vernieuwing -is gelanceerd. Dat brengt voor degenen die daar intens aan gewerkt hebben, zeer
zeker ook het gevoel mee van iets klaar te hebben ! Maar nu gaat het eigenlijke
werk pas beginnen. Nadat alle betrokenen er kennis van genomen hebben en er
enigszins vertrouwd mee zijn geraakt, moet het gesprek op gang komen, waarbij
men samen zoekt wat er wel en wat er niet goed is aan deze vernieuwing, waar
ze verbeterd kan worden en aangevuld met nieuwe, frisse ideeën.

Prof. F. G. L. van der Meer zestig jaar
ANTHONY MERTENS

E eerste maal dat we de eerwaarde Frits van der Meer hebben ontmoet het moet ruim 22 jaar geleden zijn, in het holst van de oorlog zat hij,
op een zomerse middag, aan een vensterbank te lezen in een volumineus boekje
van Sainte Beuve. Dat was op dezelfde kamer, links aan het eind van een stille
gladde kloostergang in het sint Jozefgesticht te Lent over de Waal, waar hij nu
nog woont, werkt, leest, ontvangt: een ordelijke, welverzorgde, sober en toch
precieus ingerichte zitkamer, groenig-bruin van tint zoals heesters op de aardbodem, met alles op zijn precieze plaats: de meestal lege tafels, de radio, de
schrijfmachine, -de pot met potloden, het kruisbeeld, de Godslamp voor de
ikoon, de edele bibliotheek die onverbiddellijk op gezette tijden wordt leeggewied van vergankelijke trivia. Voor zover we kunnen beoordelen is daar de
laatste jaren slechts één meubelstuk bijgezet, op die kamer, te weten het elektronisch kijkvenster van de TV waarop de kamerheer in de late avond het
nieuws volgt van de Westduitse of Noordnederlandse journaalbegeleider. We
herinneren ons na talloze latere bezoeken nog altijd dat eerste vanwege twee
provocante opmerkingen, ons toegevoegd terwijl we de deur nog niet eens
argeloos hadden kunnen sluiten: een over de anatomische vorm van ons torso
dat de kritische plaatjeskijker verried, de andere over de onverenigbaarheid van
priester- en kunstenaarschap. In de radde spraak waarvan deze geleerde Fries
zich pleegt te bedienen altijd toch even onderbroken door spekulatieve
reflecties met licht gebogen nek en vooruitgehouden hoofd voegde hij aan de
begroeting toe: „Als je eenmaal hebt gekozen priester te zijn, moet je geen
ambities meer hebben in de artistieke richting, dat is een andere wereld die
niet past bij de eerste, ik houd daarom helemaal niet van priesters 'die litteraire
verhaaltjes schrijven of goede schilderijen willen maken".
Waarschijnlijk moet hij op zijn vensterbank hebben zitten lezen in de
studies over Jeanne d'Arc of Pascal van de norse franse criticus, waarbij hem
deze boutade in de mond kwam. Want als er al één priester is die graag een
groot leesboek of een monumentaal schilderstuk had willen maken dan is het
zeker F. van der Meer, die trouwens van de wereldlitteratuur en -de beeldende
kunst uit voorbije eeuwen meer weet dan -de meeste van zijn ambtgenoten
tezamen.
Nu wordt hij dus zestig, en begint hij daarmee aan de laatste faze van een
rijkbegiftigd en rijkscheppend mensenbestaan. Zelf vragen kranten hem graag
om huldigende stukjes bij jubilea van andere prominenten (zo heeft hij briljante miniatuurbiografieën gepubliceerd van vrienden die hij bewondert: de
exegeet Grossouw, de geschiedschrijver Rogier, de typograaf Nypels). De
vergeldende gerechtigheid eist daarom thans enkele regels bij het feit van zijn
feestdag, medio november.
Over zijn biografie, en de kwaliteiten van persoon en werk, is afgelopen
voorjaar allerwege geschreven toen hij, als eerste priester in de Nederlanden,
door de regering werd bekroond met de Hoof tprij s niet alléén voor zijn kultuurhistorisch oeuvre. Daarbij viel op hoe deze hoogleraar eigenlijk een bescheiden
biografisch „chassis" heeft: geboren te Bolsward als enig zoon uit een Fries
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onderwijzersgezin, moeder vroeg gestorven, knaap opgevoed aan het klassieksteil, neutraal gymnasium van Sneek, daarna op de seminaria van het aartsbisdom Utrecht en aan het pauselijk instituut voor christelijke archeologie te
Rome; vervolgens kapelaan te Hilversum, lector te Nijmegen, tenslotte hoogleraar in de faculteiten voor theologie, letteren en wijsbegeerte. Eenvoudiger
kan het moeilijk. Tussentijds tal van studiereizen, alleen of met zijn leerlingen,
kris kras door Europa, en van Klein-Azië tot Californië.
Dat de geleerde kapelaan, dank zij de benigne en ver-ziende protectie van
zijn streekgenoot, oudleraar en latere kardinaal De jong, tot een zo apostolisch
leermeester kon groeien is niet de geringste verdienste van deze strenge kerkvorst. Maar het vaderland dankt de start van Van der Meer als publicist, die
uit de besloten kring van vakmensen (er zijn op de wereld misschien 25 christelijke archeologen van professie) vermocht uit te breken, aan de inval van een
jong Utrechts uitgever. Het was menen wij -de huidige leider van De Fontein,
destijds een der twee stichters van Het Spectrum, de heer Bloemsma, die aan
het eind van de dertiger jaren een onbekend kapelaan van de Hilversumse
Sint Vitus aanklampte: hij had vernomen dat deze jonge zielzorger interessante
voordrachten met plaatjes hield over Franse kathedralen .... of daar geen
boekje van te maken zou zijn ? Zo ontstond Geschiedenis eereer Kathedraal (dit
„eener" naar de geest des tijds) , typografisch fraai verzorgd door Charles
Nypels, met vignetten van de auteur en van Karel Thole.
Dit zou het eerste worden van een pleiade van onderzoekende, beschrijvende
en verhalende boeken zoals er in onze taal nog geen bestonden, voor en na
uitgeven bij Spectrum, Contact en Elsevier, en waarvan de Catechismus (vijf
grote drukken tussen 1940 en 1955) het bekendste zou blijven, Augustinus de
Zielzorger (1947) internationaal het meest gezaghebbend, althans zo lang het
leven van Gregorius de Grote, waar men sedert j aren op mag wachten, niet
gereed is.
Universiteiten zijn gewoonlijk geen trefcentra van grote schrijvers. Leiden
mocht eertijds, met mensen als Fruin, Van Vollenhoven, Huizinga, een zeldzaamheid heten. Het kleine en jonge Nijmegen van voor de oorlog had grote
vakgeleerden van europese faam (Schrijnen, van Ginneken, Dagens, Drerup)
maar in de vijftiger jaren deed zich het bijzondere verschijnsel voor dat juist
Nijmegen een vindplaats werd van bekwame kultuurhistorische auteurs zoals
de katholieke Nederlanden er nimmer op zo klein gebied tegelijkertijd aantroffen: Post, Rogier, Brom, Van Duinkerken, Grossow, Mohrman, Van der Meer.
Als zo vaak wordt gezegd dat sedert de rebellen van De Gemeenschap katholiek
Nederland geen auteurs van betekenis meer voort heeft gebracht, dan kan
zulks waar zijn voor de schone letteren in strikte zin zij mogen trouwens
nu niet meer „schoon" aandoen toch beschikt het Nijmegen van na 1945
over een reeks boekwerken van eigen allure die geen andere universitaire gemeenschap tussen Leuven, Leiden en Groningen kan tonen. Het lijkt alsof Van
der Meer de gangmaker dezer produktie werd in vijf en twintig jaar van ongemeen vruchtbaar en toch nooit overhaast, nooit tijdgebonden schrij versschap,
dat over nogmaals vijf en twintig jaar zo vakkundig, spontaan en leesbaar zal
blijven als nu.

***

Een menselijk vaatwerk vol veelvormige geleerdheid, uitdrukkingskracht en
welsprekendheid ook nog te beoordelen als eenvoudig priester van de roomse
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Moederkerk is, uiteraard, vermetel en delikaat zo niet onmogelijk voor een
leek. Maar professor Van der Meer waarnemend bij het toedienen van sacramenten of bij het vieren der heilige Eucharistie, meent men een andere persoonlijkheid te zien: een veeleer sober, bijna streng man van nuchtere onderdanigheid. Hij die als weinig anderen vonken van spottend anekdotism,e kan
laten regenen over mensen en zaken, vooral als die pretentieus en ijdel zijn,
duldt niet de geringste spot waar over de heilige Kerk en haar werkelijke eredienst wordt gehandeld. Wie hem in kleine kring horen oordelen over sommige
tijdsverschijnselen, weten van zijn toorn; maar ook zijn duizenden lezers en
de duizenden toehoorders bij zijn voordrachten zullen zich deze eloquente
verontwaardiging kunnen indenken.
Tenslotte: een legende zegt dat Friezen een hard mensensoort vormen dat
zich maar stug uit, en graag zijn ware gevoelens verbergt achter onderkoelde
gebaren en woorden. Van de Meer is een echte Fries en toch kan hij, oneerbiedig gezegd, barsten van romantische overdaad en sentimenteel genot. Zijn
legendarische liefde voor al wat Frankrijk was en is, toont dit ten overvloede.
We nemen de vrijheid, hier enkele regels te citeren uit een recente brief (juni
1964), 'een ontboezeming onderweg, terwijl hij bezig is de laatste hand te
leggen aan zijn vierde Atlas, ditmaal een documentair werk over de middeleeuwse Cisterciënserbouwkunst met door hemzelf vele malen gereconstrueerde
en getekende kaarten van onvoorstelbare akribie:
„Dit Frankrijk is toch een door en door katholiek land: je had in dat
lalqueement lak preventorium voor kinderen te V. moeten zien hoe de lekeverpleegsters en de dokter bleven staan en in de discussie ingrepen, toen een
heilige oude kanunnik van Sens mij in een lang gesprek wilde bewijzen dat het
evangelie van Johannes toch allereerst historisch en niet symbolisch is opgezet.
Die vrouwen, die ook moslimkinderen uit Algiers verplegen, kennnen haar
evangelie net zo goed als wij. En zo'n kleine jonge dikke hotelier in het Cheval
noir te V. die -des avonds ellenlange verhalen weergeeft over de abdij van
Foigny: 'Ik heb vorige zomer nog in de historische optocht voor de abt gespeeld
met precies het kostuum van uw schilderij in Douai', zei hij. Hij was een
jezuietenleerling, en de hall hing vol met gecalligrafeerde verzen van Botrel,
Mistral, Bainville, Claudel, kriskras tussen zijn hoteldiploma's. Entre parenthèses, buiten de steden is het landschap van de Picardie, Artois, Frans Vlaanderen,
Argonnes en Ardennes nog precies zo als op de achtergronden van Rogier van
der Weyden, namelijk beeldschoon".
Gelukkig de reisbeschrijver met zulke voor-liefdes, die in zijn modern gaan
en staan bouwt op wat hij leerde bewonderen uit de wereld der antieken, van
jerusalem, Hellas, Rome. Voor hem is het leven te kort, en Europa onuitputtelij k. Moge dit dankbaar getuigschrift van een zijner vele lezers en luisteraars
besloten worden met de verjaardagswens, dat wij nog lange tijd van Van der
Meer's peripatetisch onderricht in boek, beeld en woord mogen genieten.

Van marktkraam
tot supermarkt
T. G. M. DELFGAAUW

OALS elk ander cultuurverschijnsel heeft ook het economische leven zijn
geschiedenis. Tot de boeiendste delen daarvan behoort ongetwijfeld de
geschiedenis van de detailhandel.
De detailhandel dat is de handel die direct aan de consument verkoopt,
zoals in winkels, marktkramen, supermarkten, enz. krijgt in ons dagelijks
leven vooral sedert de laatste oorlog een toenemende plaats. De detailhandel
is niet alleen leverancier van goederen, maar ook aasbieder van mooie- etalages
(permanente tentoonstelling), service (restaurant in warenhuis of winkelcentra), ontspanning, voorlichting en dergelijke.
Maar zo is het niet altijd geweest, zeker niet in die mate als thans voorkomt
en zich bovendien verder ontwikkelt. Wij kunnen het beste uit deze interessante
geschiedenis de grote lijnen nemen en wel over het tijdvak van de laatste twee
eeuwen. Wij vangen dus aan vóór het begin van de industriële revolutie. Wanneer wij die geschiedenis van de laatste twee eeuwen overzien, dan wordt het
wellicht gemakkelijker iets te voorzien van de nabijgelegen toekomst.

Z

Vónr twee eeuwen
Voor een goed begrip van de situatie van de detailhandel in die vroegere tijd
is het noodzakelijk zich enige kenmerken van het economische leven van de
18e eeuw en daarvóór in herinnering te brengen. Wij beperken ons vanzelfsprekend tot de toestand in Europa.
In die tijd was Europa veel dunner bevolkt dan nu, n.l. ongeveer 1 /5 van het
huidige aantal inwoners. (In Nederland woonden toen circa 1 1/2 miljoen mensen, tegen nu ruim 12 milj oen) . Daardoor was elk land veel minder dicht
bevolkt. Grote steden zo van enkele honderdduizenden inwoners waren
in Europa zeldzaam. Men leefde voornamelijk nog op het platteland in buurtschappen en kleine dorpen. Hier en daar trof men kleinere steden aan, zoals
Den Haag, Rotterdam, Leiden, Delft en Maastricht, om slechts enkele Nederlandse voorbeelden te noemen.
De bestaansbron was overal in Europa vooral de landbouw: wel 70 à 90%
van de bevolking leefde direct van deze bedrijfstak.
Het wegverkeer binnen de dorpen en steden was primitief: vrijwel geheel
bestaande uit voetgangers. Dit is ook een belangrijke reden, waarom de steden
in die tijd alles zo compact tegen het centrum bouwden, wanneer de stad in
inwonertal toenam: de afstanden moesten door het gebrek aan vervoermiddelen
als voetganger worden overbrugd. Dit feit is van veel betekenis voor de latere
ontwikkeling van de detailhandel, zoals wij straks zullen zien. Op de buitenwegen was het verkeer ook primitief: paard en wagen. Grote wegen bestonden
niet. Als men van Delft naar Groningen reisde, nam men eerst afscheid van zijn
familie om per diligence en ook per trekschuit op een sukkeldrafje de reis te
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maken. De moderne transportmiddelen als trein, auto, motorschip of vliegtuig
waren toen nog niet uitgevonden, laat staan in gebruik genomen.
Bij dergelijke toestanden is het transport relatief erg duur ten opzichte van de
produktiekosten. Het vervoer van turf van Drente naar Middelburg was duur,
ook al gebeurde dat per schip. Over de weg was dit vervoer zó duur, dat het
artikel uiteindelijk niet te betalen was. Slechts artikelen die per kilo zeer kostbaar zijn, zoals edelstenen, gouden en zilveren sierraden, fijne textielstoffen en
dergelijke, konden een duur transport over de wegen dragen, omdat ze door dat
transport niet zo veel in prijs stegen. Wanneer een artikel per kilogram f 0,10
kost en het transport kost f 0,90, dan wordt de prijs 10 maal zo duur. Is het
artikel per kilogram f 25,— waard en komt er f 2,— transport bij, dan is dat
relatief niet veel.
Vandaar dat heel dure goederen die uiteindelijk slechts door rijke burgers
gekocht konden worden over de wegen werden vervoerd en vanzelfsprekend
dan nog in kleine hoeveelheden. De dagelijkse goederen, als voedsel, gewone
textiel, huisraad en brandstof, werden in de buurt van de consument gemaakt.
Het voedsel werd door de omringende boeren geproduceerd, zowel voor eigen
consumptie als voor de 'stad'. Dit kostte dan weinig transport. Bovendien
kunnen vele levensmiddelen geen langdurig vervoer verdragen: zij gaan dan
sterk in kwaliteit achteruit. De ambachtelijke produkten werden in de steden en
dorpen gemaakt en o.a. door de boeren meegenomen op hun terugreis naar de
boerderij.
Men realisere zich ook, dat het welvaartsniveau het aantal goederen en
diensten dat de consument kan kopen indertijd slechts een fractie was van
het huidige. Het produktieproces was voor onze huidige begrippen primitief,
zonder efficiency-gedachten, zonder mechanische kracht en zonder echte massaproduktie. Hoe groter de produktie per arbeidskracht is, hoe groter de welvaart
kan zijn. Dat ondervinden de moderne Europeanen thans dagelijks aan den
lijve. In de 18e eeuw was dit alles onbekend. Men leefde op een welvaartsniveau dat in feite reeds sedert enkele eeuwen bestond, met uitzondering van
enkele havensteden, waar men extra verdiende, vergeleken met de rest van de
bevolking van het land.
Het is duidelijk, dat de omzet van de detailhandel een sterke correlatie
vertonen moet met het welvaartsniveau. Omdat én de bevolking in die tijd
ongeveer 1 /5 was van de huidige in Europa én het welvaartsniveau in zoverre
een meting toelaatbaar en mogelijk geacht moet worden slechts een fractie
was van die van thans, zal in de 18e eeuw de totale omzet van de detailhandel
niet meer dan ongeveer 5 °Jo van die van de momentele bedragen hebben. Deze
eigen schatting is wel wat ruw, maar dient slechts om ons de mogelijkheid te
geven de vergelijking van toen en nu beter voor ogen te kunnen stellen.
Deze cijfers betreffen slechts de hoeveelheidsomzet, zonder rekening te
houden met de geldswaarde van de omzet. In geld gemeten zal die omzet niet
meer dan 1 % van de huidige geweest zijn!
Het is begrijpelijk, dat met zulke kleine hoeveelheidsomzetten een massadistributiebedrijf, zoals wij dat nu kennen in de warenhuizen en vooral de
groot-filiaalbedrijven, ondenkbaar was. De detailhandel was periodiek op markten in de openlucht of onder een luifel. Dagelijkse handel op één plaats was
vrijwel onbekend. Gelijk een kudde schapen, die van een stukje hei naar een
ander stukje hei trekt om aan de kost te komen, moesten de handelaren zich
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telkens naar een andere plaats begeven om weer afzet te vinden. Zoals thans
nog op de weekmarkten, die op vele plaatsen als prijscorrector en als publiektrekkers voor de omringende winkeliers bestaan. Ook kende men de marskramer, die de boerderijen afliep met een hondekar. Hij verkocht allerlei dagelijkse artikelen of eenvoudige siervoorwerpen.
Zo was de detailhandel tot de 18e eeuw toe. De echte winkel waarbij de
handelaar zijn vaste verkooppand heeft, waar hij altijd verkoopt en wel dagelijks open is
was nog onbekend. Van etalages met de bedoeling het publiek
gezien hun
tot. kopen te inspireren was geen sprake. De mensen konden
inkomen zo weinig kopen, dat zij precies wisten wat zij nodig hadden. De
mensen moesten hun dagelijkse goederen bij tussenpozen kopen en opslaan. In
die tijd slachtten de meeste mensen een varken, waarvan zij gedurende vele
maanden geregeld een stukje oppeuzelden. Men had ook grote zolders en kelders als men dat tenminste kon betalen om goederen op te slaan. Denken
wij ook aan de brandstof, die toen vrijwel geheel uit hout bestond.

De ontwikkeling tot heden
In de middeleeuwen kende men wel de ambachtsman, die tevens een uitstalling van zijn produkten had, bijvoorbeeld de schoenmaker. Maar de moderne
winkel is iets heel anders. Deze moderne winkel wordt niet door de producent
of ambachtsman gehouden, maar door een zuivere handelaar.
Deze moderne winkel ontstond aan het eind van de 18e eeuw in twee grote
steden, namelijk Londen en Parijs. Zij werden meestal op een belangrijke brug
gevestigd, omdat daar zoveel publiek langs kwam, dat allicht in een dergelijke
vestigingsplaats een boterham te verdienen viel. Hier komen de massa-kopers
te voorschijn, waarop in wezen de moderne winkelstand berust. Slechts als er
vele kopers in de winkel komen, is het mogelijk dat een zuivere handelaar, op
een vaste plaats gevestigd en de hele week geopend zijnde, een boterham kan
verdienen.
In Parijs was zo vermoedelijk de eerste echte winkel op een brug over de
Seine gevestigd en had de naam van 'Klein Duinkerk'. Deze winkel verkocht
Parijse artikelen (parfum) en kleine kunstvoorwerpen.
Al spoedig ontstonden niet alleen in de grote steden dergelijke winkels, maar
ook in de kleinere stadjes en de grotere dorpen. In die winkels kon men vele
goederen-soorten kopen. Dit soort winkels treft men nu nog wel aan op de
kleinere plaatsen. Het zijn feitelijk kleine warenhuizen: veel soorten artikelen,
maar weinig variaties in de kwaliteit van één soort artikel.
Wanneer de bevolking toeneemt, hetgeen in de eerste helft van de vorige
eeuw opvallend werd, ziet men overal speciaalzaken ontstaan. Dit berust wederom op het beginsel van toenemende consumentenstromen. In een grote stad kan
men bijvoorbeeld een zaak vinden die enkel herendassen verkoopt. Dit is in een
dorp niet mogelijk, omdat daar door het kleine aantal potentiële kopers geen
voldoende omzet is te halen. Daar zou men wellicht niet meer dan tien gulden
per dag omzetten, hetgeen onvoldoende is voor een bestaan. Dit proces van
specialisatie zet zich nog steeds onverminderd voort.
De eerste winkels hadden geen etalage; die kwamen pas later, mede door de
toenemende concurrentie tussen de winkeliers. Hier kom ik straks nog op terug.
Kwam dus in de eerste helft van de vorige eeuw de kleine speciaalzaak naar
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voren, in de tweede helft ontstaat het groot-winkelbedrijf. Deze bedrijven is
men gewoon in twee soorten te verdelen, namelijk het warenhuis en het grootfiliaal bedrijf. Dit laatste is een onderneming met een groot aantal winkels, die
soms over het gehele land verspreid liggen. Men ziet ze veel in de levensmiddelen-branche. De geboortegrond van beide is Parijs.
Omstreeks 1835 ging Parissot, de eigenaar van een kleine handelszaak in
zijden stoffen, fluweel en dergelijke
die de naam had van 'Belle Jardinière'
een geheel nieuwe vorm van detailhandel in praktijk brengen: hij begon n.l.
met de verkoop van confectiekleding. Dit was in die tijd, toen men óf zelf zijn
kleding maakte óf de kleermaker inschakelde, een enormerevolutie. Parissot
had goed in de roos geschoten, bouwde een grote zaak op en ging een vijf tintwintig jaar later rentenieren met een verdiend kapitaal van drie miljoen francs.
In 1850 werd dit voorbeeld door een andere handelaar gevolgd, n.l. Boucicant, die mede-eigenaar werd van een manufacturenzaak, toen bekend onder de
naam 'Bon Marché'. Deze Boucicant, een groot revolutionair in de detailhandel,
sloeg geheel nieuwe wegen in. Het belangrijkste wat hij uitvond zo meen ik
was het systeem van duidelijk vermelde prijzen op ,elk artikel, zodat hij een
eind maakte aan het onpraktische, tijdrovende en -de massa-distributie in de
wegstaande systeem van loven en bieden. Wij kunnen dat ons niet goed indenken, maar v66r een eeuw werd algemeen met loven en bieden verkocht. Dit
belet vanzelf het ontstaan van het grootbedrijf met veel personeel: aan dit
personeel kan men niet goed dit loven en bieden overlaten. Boucicant verkocht
goedkoop textiel en voerde ook nog het lokartikel voor heel lage prijs in.
Tenslotte maakt hij in de wijde omtrek reclame door advertenties, plakkaten en
dergelijke, terwijl hij ook nog de verkoopprovisie voor het personeel uitvond.
Deze man is in zijn branche een genie geweest.
Het succes van deze revolutionaire verkoopmethoden was overweldigend.
Zijn omzet steeg tussen de jaren 1852, 1877 en 1914 van 1/2 miljoen naar 67
miljoen tot 230 miljoen francs.
Deze methoden van Boucicant kregen veel navolgers. Diverse grote zaken
met textiel als hoofdartikel werden opgericht en bestaan thans nog in Parijs.
'Au Printemps' werd in 1863 gesticht, de 'Samaritaine' in 1869 en de 'Galéries
Lafayette' in 1889. Deze zijn allemaal van het warenhuis-type: zij leveren alle
denkbare artikelen. Maar veelal blijft de textielafdeling de belangrijkste en de
meeste klanten zijn dan ook vrouwen. Daarop is de reclame ook voornamelijk
ingesteld. Deze warenhuizen in Parijs hebben bovendien een grote verkoop per
catalogus (postorderbedrijf).
Op het eind van de 19e eeuw ontstond het warenhuis ook in andere landen.
Op het ogenblik zien wij in ons land deze warenhuizen heel snel groeien,
waarbij wellicht Vroom en Dreesmann en de Hema de meest opvallende groei
te zien geven.
Een geheel ander type grootbedrijf in de detailhandel is het groot-filiaalbedrijf. Dit zijn niet zulke warenhuizen met een groot aantal soorten goederen,
maar zij specialiseren zich meestal op één branche in de detailhandel, zoals
textiel, levensmiddelen of schoenen. Wanneer nu zo'n speciaal-zaak een groot
aantal filialen sticht, krijgt men het groot-filiaalbedrijf. Dikwijls neemt men
aan vrij willekeurig overigens dat een zaak met 10 filialen tot het grootf iliaalbedrij f gaat behoren. In een groot-filiaalbedrijf is een enorm kapitaal
geïnvesteerd. Deze bedrijven blijven niet in de grote steden, maar verspreiden
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zich over stadjes en zelfs over dorpen. Zij hebben één centraal punt vanwaaruit
alles over de filialen wordt beslist en geregeld. Dit groot-filiaalbedrijf ontstond
het eerst in de kruideniersbranche, tegenwoordig veelal levensmiddelenbranche
genaamd. De plaats van ontstaan was wederom Parijs. De pionier was de Parijse
kruidenier Bonnerot. Hij begon in 1845 met het juiste gewicht te geven en
goede zuivere artikelen te leveren, hetgeen daarvoor meestal in deze branche
niet gebeurde door de kruideniers. Hij probeerde zijn klanten geen appelen voor
citroenen te verkopen. Zijn eerlijkheid in de handel had grote gevolgen. Zijn
zaak groeide snel. Een zekere Potin, die hem navolgde, stichtte overal, ook
buiten Parijs, filialen en begon de goederen die hij verkocht, ook zelf te maken.:
produktie en handel kwamen zodoende in één hand. Het grootfiliaalbedrijf in
de levensmiddelenbranche is nu in alle landen een algemeen bekend verschij nsel, dat bovendien nog steeds in betekenis toeneemt.
Het grootfiliaalbedrijf heeft dus zijn eerste vaste voet gezet in het levensmiddelenbedrijf. Maar later kwam deze bedrijfsvorm ook op in de confectie,
de schoenen, de wijnen, en dergelijke. De kleine winkelier verliest in deze
branches terrein; maar toch heeft de kleine zelfstandige voor de klant soms nog
voordelen die het grootbedrijf minder goed kan verstrekken. De middenstander
kent o.a. veelal zijn klanten en geeft gemakkelijker korte kredieten. Daarom
blijft er altijd wel een plaats open voor een kleine zelfstandige winkelier, mits
hij met zijn tijd meegaat en zich aan veranderende omstandigheden snel aanpast:
detailhandel kan niet bestaan van ideële argumenten of van leuzen: steun de
middenstander. Dit alles wordt trouwens veelal in middenstandskringen terdege ingezien. Maar deze 'ruimte' voor de kleine winkelier verschilt van plaats
tot plaats en van branche tot branche, terwijl er in de detailhandelsverhoudingen
altijd wel veranderingen optreden: het is een uiterst dynamische tak van het
economische leven.
Toen in de vorige eeuw de winkels, eerst klein, later ook als grootbedrijf, tot
ontwikkeling kwamen, werden de weekmarkten sporadischer: zij verloren hun
vroeger monopolie. Enkele weekmarkten zijn dagmarkten geworden, maar niet
voor de consument, maar voor de winkelier, om daar zijn waren te kopen. Dat
spreekt heel duidelijk bij de groentemarkten voor de detaillisten en venters.
Het beroemdste voorbeeld zijn nog altijd de Hallen in Parijs.
,

Van heden naar de toekomst
De detailhandel is nog steeds in ontwikkeling. Vele kleine detailhandelaren
sloten zich aaneen voor gezamenlijke inkoop (inkoopverenigingen) of voor nog
verdergaande samenwerking (het vrijwillig filiaalbedrijf) . Vooral na de laatste
oorlog nam het aantal vestigingen in de detailhandel niet zo sterk toe, soms
zelfs af, maar werden de bestaande zaken groter wat betreft hun omzet in hoeveelheden en het personeel nam in aantal sterk toe. De hausse in het economisch
leven van Europa eveneens in ons land geeft de detailhandelaar ook een
goed inkomen. Dit geldt dus in het algemeen, want uitzonderingen zijn er altijd
wel te vinden.
Wanneer wij over de toekomst van de detailhandel gaan spreken, moeten wij
ons tot Nederland beperken, hoewel elders soortgelijke ontwikkelingen zullen
komen of reeds aan de gang zijn.
De detailhandel is iets dat met de gehele economische en maatschappelijke

138

VAN MARKTKRAAM TOT SUPERMARKT

ontwikkeling ten nauwste samenhangt. Als kenmerken van deze ontwikkeling
in ons land zien wij m.i. toenemende welvaart en toenemende bevolking. Het is
duidelijk, dat wanneer de goederenstroom voor de consumenten met zo'n 3 à
4% per jaar toeneemt dit is een verdubbeling in ongeveer 25 jaar ! door
welvaartstoename en bevolkingsgroei, de bestaande handelskanalen telkens voor
transporteen stroom van goederen zitten die zij met de bestaande middelen
niet meer kunnen verwerken.
apparaat, winkelruimte, opslagruimte, enz.
Bij zulke toename van de goederenstromen wordt alles te klein, te nauw en te
ouderwets. Dit alleen al geeft een revolutionaire situatie in de detailhandel.
Hoevele zaken weten met hun artikelen geen raad wat betreft de bergruimte.
De beperkte ruimten voor vele detailhandelszaken zullen nu en zeker in de
toekomst tot inefficiënte situaties leiden. Velen zullen als het ware uit hun
ruimte springen. De zeer hoge prijzen die sommige zaken betalen voor de aankoop van 'belendende' percelen, is hiervan een aanwijzing. Het vraagt veel
kapitaal en materiële ruimte. Verder bestaat er een constant gebrek aan arbeidskrachten. Dit alles brengt mee, dat de mechanisatie van de detailhandel snel
voortgang vindt. Maar deze zelfde noodzaak van veel kapitaal en mechanisatie
brengt vanzelf een sterke concentratie van de detailhandel mee. De ondernemers
wat
of bedrijven moeten steeds groter worden, terwijl door deze mechanisatie
de tendens
als regel een doorlopende omvangrijke verkoopstroom vraagt
bestaat artikelen van andere branches óók te verkopen. Men ziet dat o.a. heel
duidelijk bij de levensmiddelen: de kruidenier van vroeger ontwikkelde zich de
laatste twintig jaren tot een all-round levensmiddelenzaak. Maar bij de zuivelspecialist en de slager ziet men dezelfdetendens. De mechanisatie uit zich
duidelijk in de volledige zelfbedieningszaak, die niet alleen in de levensmiddelenbranche bestaat, maar ook in de textiel en in kleinere warenhuizen. Deze
zelfbediening verlangt minder personeel, méér kapitaal en past in het moderne
verlangen van de klant, die zelfstandiger is dan zijn voorouders waren en die
snel en efficiënt zijn meestal dagelijkse gebruiksartikelen (overigens bij toenemende welvaart een zich uitbreidend begrip) wil kopen. Deze methode past
ook meer bij de mannelijke kopers, die men m.i. steeds meer ziet optreden. Al
deze tendenties betekenen een vergroting van de noodzakelijke verkoopruimte
in vele winkels en deze uitbreiding in oppervlakte is in vele gevallen niet te
verwezenlijken. Het gros van de bestaande detailhandel is ontstaan in panden
met een oppervlakte die vroeger veelal voldoende was te noemen, doch thans
in diverse gevallen te beperkt genoemd
ondanks de vele verbouwingen
hetgeen
moet worden. Als deze tendensen zich in de toekomst voortzetten
dan zal het aantal panden met te kleine en daardoor
heel waarschijnlijk is
te onef f iciënte verkoop- en bergruimte toenemen. Dit gebrek aan verkoopruimte
is een belangrijke factor voor reeds bestaande structuurveranderingen in de
detailhandel.
Het toenemende verkeer is een factor van grote betekenis voor de detailafgezien van thuisbestelhandel. De omzet van een detailhandelszaak hangt
voornamelijk af van het aantal mensen
lingen, die steeds minder voorkomen
dat in de buurt van de zaak komt en er dan instapt om te kijken en te kopen.
Dit is altijd zo geweest en zal ook altijd wel blijven. De grotere winkelcentra
zijn in de vorige eeuw ontstaan in de stadscentra, omdat daar voor bestuurlijke
functies of om andere redenen (kaasmarkt, veemarkt en dergelijke) veel
publiek geregeld naar toe trok. Zo werden allerlei woonpanden in stad en
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dorp langzamerhand verbouwd tot winkelpanden. Die verbouwingen in de
stadscentra liepen soms uit op een vervanging van oude panden door warenhuizen. Pas in deze eeuw is men op grotere schaal in andere wijken van de
steden een kleiner aantal winkelpanden gaan bouwen, teneinde de buurt allerlei
dagelijkse artikelen te kunnen laten kopen.
Deze situatie gaf in het begin geen tekort aan verkoopruimte: er was genoeg
reserve aan woonpanden om voorlopig vooruit te kunnen. Voor iedere detailhandelaar was wel iets te vinden. Het lijkt mij toe, dat vooral de laatste 20 jaar
hier een aanzienlijke verandering is opgetreden: de stadscentra zijn grotendeels
verbouwd, terwijl de eventueel nieuw te verkrijgen ruimte schrikbarend duur is.
Iedere eigenaar van een pand in de binnenstad probeert er uit te halen wat er
inzit bij verkoop en dat is soms een groot bedrag. Voorbeeld : in de Kalverstraat
in Amsterdam werd enige maanden geleden een heel gewoon niet groot
winkelpand openbaar verkocht voor f 750.000,—. Dit is natuurlijk alleen
mogelijk in de Kalverstraat, waar zovele mensen met koopkracht doorheen
lopen en komen winkelen. Zodra ergens in een drukke winkelstraat in de een
of andere stad de stroom van mensen, die tot nu toe groeiende was, niet meer
toeneemt of zelfs afneemt, is het gedaan met die hoge waarde van de panden.
Er kan dan ook een teruggang komen in de omzetten van de detailhandel.
Er zijn twee heel gevaarlijke factoren voor de omzet in de detailhandel in
alle stadscentra: toenemende verkeersmoeilijkheden en de schepping van moderne, efficiënte en gemakkelijk bereikbare winkel- en vermaakscentra buiten de
stadscentra, zelfs buiten de steden en in de randgemeenten. Wij mogen beseffen, dat deze gevaren pas de laatste 20 jaar zijn ontstaan in ons land, en niet
overal even sterk spreken. Dit heeft tot gevolg, dat diverse detaillisten en gemeentebesturen het gevaar van deze situatie voor de oude stadscentra niet voldoende onderkennen. Men moet eens een 25 jaar verder denken, wanneer de
bevolking in ons land ongeveer 30%%o groter zal zijn dan nu, méér dan nu buiten
de stad is gaan wonen, een totale consumptie heeft van ongeveer het dubbele
van de huidige en er zoveel jonge mensen zijn die met de nieuwe winkelcentra
zijn opgegroeid. Op de langere duur zullen de stadscentra overvleugeld kunnen
worden door de nieuwe winkel- en vermaakscentra en hoe meer dit gebeurt, hoe
'ouderwetser en onpraktischer' de -oude stadscentra zullen blijken te zijn. Men
beoordeelt een situatie door vergelijking met een andere situatie en zo zal het
ook gaan met de vestigingen van de detailhandel. De oude stadscentra zullen als
heel eigen winkelcentra altijd vele mensen naar zich toe blijven lokken, doch de
tijd dat 'men' alle belangrijke artikelen 'in de stad' gaat kopen, gaat zeker op
de langere duur voorbij . Men mag hier wellicht een parallel trekken met mooie,
maar oude huizen enerzijds en nieuwe, praktische woningen anderzijds. Er zijn
altijd nog vele mensen die voor het wonen zo'n oud huis en oude buurt pref ereren; er zijn ook vele mensen die een nieuw huis en een nieuwe wijk veel
prettiger vinden om in te wonen. Zo zal het ook gaan met de winkelcentra in de
oude stadskernen zonder voorafgaande planning gegroeid met hun eigen
sfeer en aantrekkelijkheid. Er zal altijd nog veel toeloop naar die stadscentra
blijven, vooral ook van de bewoners rond dat stadscentrum. Maar anderzijds
zullen de nieuwe, geplande en volgens moderne ideeën opgezette winkelcentra
buiten die stadskernen en zelfs in de randgemeenten op den duur ook vele
mensen trekken. Zo gezien komt er vroeg of laat een stationaire situatie
in de oude stadskernen, met alle gevaren van verstarring in zich, vooral wanneer
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zo'n stadscentrum door oude schoonheid voor toeristen in stand wordt gehouden, hetgeen zo hier en daar wel gebeurt.
De factor verkeer is de tweede oorzaak, dat het oude stadscentrum zijn
positie gaat verliezen. Het verkeer neemt snel toe, speciaal het gemotoriseerde
verkeer met eigen vervoermiddelen. Toen de oude stadskernen ontstonden en
tot bloei kwamen, was van een omvangrijk eigen gemotoriseerd verkeer van de
bezoekers geen sprake. Vooral de auto speelt een toenemende rol en is door zijn
omvang een „wegvolpropper". De oude stadscentra kampen alle met dit probleem, dat ook een parkeerprobleem is. Het probleem wordt steeds omvang,rijker, omdat bijna iedereen die in de toekomst een auto kan bekostigen, hem
ook aanschaft. Met de groei van de welvaart waarbij de detailhandel zijn
afzet ziet toenemen stijgt ook het aantal auto's, waardoor het kopen in de
binnenstad minder aanlokkelijk wordt. Kort geleden is uit de kringen van de
restaurantbedrijven betoogd, dat diverse van hun bedrijven in -de binnensteden
moeten verdwijnen, omdat onder andere het moeizame verkeer de klanten naar
de bedrijven buiten de steden drijft, waar men wel kan parkeren. Dit zijn duidelijke tekenen aan de wand.
De auto wordt gebruikt voor vervoer van personen met hun bagage of gekochte artikelen. De nieuwere winkelcentra met café-restaurantbedrijven
beschikken over een zee aan parkeerruimte, als ze tenminste goed zijn opgezet.
Alleen reeds dit feit zal deze nieuwe centra een bepaalde stimulans geven. In
een stad als Parijs doet de metro nog veel goeds voor het transport van personen;
in onze steden gaat het openbaar vervoer over de weg behalve straks voor een
stuk in Rotterdam , zodat dit vervoer eveneens in de toenemende verkeerschaos zijn efficiency verliest.
Over de oude stadscentra wordt veel gepraat en geschreven, opdat zij het
verkeer kunnen opvangen. In wezen is het ,een onoplosbaar probleem, niet het
minst uit bedrijfseconomisch oogpunt bezien. Nu de stadscentra belangrijke
winkelcentra zijn geworden, is de grond daar zoals wij reeds opmerkten
erg duur. Het scheppen van verkeersruimte is vrijwel onbetaalbaar en uit bedrijfseconomisch oogpunt veelal niet verantwoord. Men is reeds te laat: sanering
van de binnenstad was slechts goedkoop geweest, wanneer men het een dertig
jaren geleden had gedaan. Sanering van de binnenstad kost thans heel veel
geld. Daardoor wordt de grond zo duur, dat hij duurder wordt dan de grond in
een luxueus aangelegd nieuw winkelcentrum buiten de stad. Daarom lijkt het
wel waarschijnlijk, dat de oude stadscentra door dit alles in heel bijzondere
problemen verzeild zullen raken.
Zo staat de detailhandel wederom in ons land, evenals elders, aan het begin
van een radicale omwenteling wat betreft de vestigingsplaatsen, de mechanisatie
en service aan de klant. Deze klant blijft nog steeds koning, want hij is het die
door ergens wel of niet naar toe te gaan, bepaalt hoe de detailhandel zich structureel moet ontwikkelen.

Max Weber

A. F. P. WASSENBERG

„Calvinist als politicus en theoreticus"
R. König
N het dagelijks leven hanteren we wel de stereotiepe opvatting dat er een
verschil is tassen 'de' Hollander en 'de' Brabander. De tijd is voorbij dat we
dat zonder al te veel scrupules, met een variant op Montesquieu's geografisch
determinisme, zo maar toeschreven aan een verschil tussen zandgrond en vette
zeeklei. Dat soort fantasieën laten we aan de dichter over. Misschien mag men
wèl zeggen dat de verschillend geaarde religieuze invloeden van Calvinisme en
Katholicisme een rol hebben gespeeld in dit differentiatie-proces (daarbij ovenigens in het midden latend of het voor lief genomen verschil tussen de noorderling en de zuiderling enige realiteitswaarde bezit !) . Het, speuren naar samenhangen tussen godsdienst en volksaard bijv. zou men een populaire vorm van
godsdienstsociologie kunnen noemen. De belangstelling voor deze tak van de
sociologie waarin men, algemeen geformuleerd, de dynamische wisselwerking
tussen religieuze stromingen en doctrines en de samenleving in al haar facetten
tracht op te sporen, is nog steeds groeiende.
Daarom is het wellicht interessant om enige aandacht te schenken aan de man
die men wel de grondlegger van de godsdienstsociologie kan noemen en wiens
studies nog steeds als basis dienen voor eenieder die zich op een serieuze manier
met deze problematiek bezig houdt: Max Weber, dit jaar een eeuw geleden
geboren.
Als wij ons realiseren dat Weber opgegroeid is in de roerige epoque waarin
Bismarcks Reich tot stand kwam, is het niet verwonderlijk te zien dat zijn
persoonlijkheidsstructuur, zijn interesse en de aard van de onderwerpen waar
hij zich zo hartstochtelijk mee heeft beziggehouden, een weerspiegeling zijn van
de belangrijkste politiek-economische en culturele problemen van dit tijdvak in
de europese geschiedenis. Slechts schijnbaar in strijd met deze bewuste en overtuigde eigentijdse gerichtheid is het feit dat Weber een goed deel van zijn
wetenschappelijk speurwerk op vroeger eeuwen richtte en op andere continenten
en beschavingen dan de europese. Het Europa (en Amerika) dat zich voor zijn
ogen ontvouwde, was immers een voortzetting van eeuwenoude culturele ontwikkelingen die hun oorsprong vonden in de middeleeuwen; de middeleeuwen
die op hun beurt wortelden in de klassieke beschavingen der Romeinen en
Grieken en het oude Palestina. Waar Weber ook zijn gedachten liet gaan over
Confucianisme en Hindoeïsme, betekende dit geen intellectueel tijdverdrijf of
gevolg van een ongerichte, iedereen en alles betreffende wetenschappelijke
nieuwsgierigheid, maar een rigoureuze poging zijn wetenschappelijke methoden
en theorieën zoals die op de europese historie werden toegepast, op hun obj ectieve en generaliseerbare merites te beoordelen. Op deze wijze kwam hij juist
tot de bevinding dat het niet mogelijk is bepaalde causale relaties tussen twee of
meer verschijnselen in één bepaalde beschavingseenheid de waarde van eeuwiggeldende en overal ter wereld opgaande wetmatigheden toe te kennen. Consta-
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teerde hij bij v. in Egypte het samengaan van een monotheïsme met een specifieke politieke structuur, nl. een structuur waarin het centraal organiseren en
coördineren van irrigatiewerken en het aan banden leggen van rivieren tot een
gecentraliseerde absolute monarchie leidde, m.a.w. zag hij hier een causaal
verband tussen politieke structuur en godsidee het monotheïsme in het
Judaïsme uit de oudheid daarentegen ging weer met geheel andere factoren
gepaard: het permanent blootgesteld worden aan aanvallen van buitenaf waardoor groepssolidariteit en politieke eenheid een eerste vereiste werden. Volgens
Weber zouden hier dus primair externe en wel politiek-economische en militaire
factoren een rol van belang gespeeld hebben.
Zo vormde hij, ondanks zijn grootscheepse aanpak van cultuur-historische
problemen (vandaar de naam 'macro-sociologie') een sterk tegenwicht tegen de
in zijn tijd en vogue zijnde mono-causale verklaringstheorieën. Het was immers
de tijd waarin de evolutie-theorieën van Darwin, ook op andere wetenschapsgebieden, zoals sociologie en filosofie, een ongebreideld optimisme en positivisme ten gevolge hadden omtrent 's mensen vermogen om met zijn Ratio de
toekomst van de wereld naar eigen hand te zetten. Het was dit geloof in de rede
(dat op zijn beurt het karakter van een religie kreeg) dat het aanzijn gaf aan de
talloze speculatieve visies die alle complexe cultuur-historische verschijnselen
meenden te kunnen verklaren met behulp van enkelvoudige universeel-geldende
wetmatigheden.
Webers pessimisme ten aanzien van de co-ndition humaine, dat in scherp
contrast stond met het vaag en speculatief optimisme van de grote schare
positivisten en evolutionisten in zijn tijd, is niet los te denken van de politieke,
economische en culturele ontwikkelingen van het Duitsland waarin hij leefde.
Als zoon van een nationaal-liberaal parlementariër en een zeer vrome en van
humanitaire gevoelens vervulde moeder (die de actieve deelname van zoonlief
aan het nogal luidruchtige studentenleven met de gebruikelijke drinkpartijen en
duels dan ook met nauwelijks verholen afkeer gadesloeg) groeide Weber op in
een huiselijke kring die voor allerlei prominente figuren op politiek, wetenschappelijk en cultureel gebied een zoete inval was en daardoor van j ongsaf aan
een zeer stimulerende werking op zijn persoonlijkheidsvorming heeft gehad.
Zijn studentenjaren speelden zich af tegen de achtergrond van een neergang
van het liberalisme, het meer en meer van het politieke toneel verdrongen
worden van de liberale middenklasse-beweging sinds Bismarcks unificatie van
Duitsland: het opdringen van een machtsstaat met verregaande bevoegdheden
tot ingrijpen in wat voorheen een strikt particuliere sector was. De sinds lang zo
benadrukte belangrijkheid van de waardigheid en autonomie van de individuele
mens, de ontwikkeling en ontplooiing van 's mensen persoonlijkheid in de
liberale middenklasse, kregen in 1848 en later in het 'durch Eisen und Blut'klimaat met de voortschrijdende bureaucratisering een extra wanhopig accent,
toen al deze waarden verloren dreigden te gaan. Het rationalisme had een ontwikkeling teweeggebracht die juist de verworvenheden van het rationalisme,
nl. vrijheid en autonomie van het individu, dreigde te verpletteren. Zo wordt
het voor ons begrijpelijk dat Webers grote belangstelling voor de Verlichting
en zijn bewondering voor de onmiskenbare vruchten van het rationalisme
,niet van louter technische of neutraal-academische aard zijn. Ook en vooral
emotioneel en moreel gezien gingen zijn voorkeur en warme aanhankelijkheid
uit naar deze periode van de geestelijke evolutie van de mens.
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de wetenschap die door Webers creatieve denkarbeid zo'n
De sociologie
waardevolle impetus kreeg is trouwens zelf een kind van de Verlichting.
Immers het hartstochtelijk streven van Weber om ieder politiek of ander
waarde-oordeel uit zijn werkzaamheden als docent te bannen (z6 hartstochtelijk
zelfs dat zijn 'prediking' van waarde-vrijheid en objectiviteit een partijdig pleidooi voor ónpartij digheid werd wat geenszins lauwe indifferentie betekent!),
dit zelfde streven vinden we reeds bij de voorgangers van de door hem zo
bewonderde Verlichting, de encyclopedisten Diderot en d'Alembert. Evenzeer
geldt dat voor zijn pogingen wetenschap en humanisme alsook wetenschap en
praktijk (in casu politiek) weer met elkaar in nauw verband te brengen, zoals
dat ook illustere voorgangers als Condorcet, Saint-Simon, Comte, Lessing en de
engelse klassieken Locke, Adam Smith, Hume en Bentham voor ogen stond.
Weber richt evenwel, impliciet of expliciet, zijn felle kritiek op alles wat er aan
varianten op Rousseau's 'terug-naar-de-natuur' bedacht en neergeschreven is.
Zo worden ook Emile Durkheim en Tönnies terzijde geschoven waar zij in hun
nostalgische en reactionaire voorliefde voor de warme, intieme 'Gemeinschaft'
en de daarin alleen te verwezenlijken sociale integratie, naar willekeur wetenschap en subjectief aprioristisch waarde-oordeel dooreenmengen; twee benaderingswijzen die Weber zoveel en zo bewust mogelijk uiteen trachtte te houden.
Aan de andere kant breekt Weber, juist door zijn voorliefde voor een gehechtheid aan de 'Errungenschaften' van het Rationalisme, even vastbesloten
met het ongegrond positivisme van een Auguste Comte of Karl Marx, wiens
heilsverwachtingen omtrent de socialistische, klassenloze maatschappij au fond
geenszins ontbloot zijn van frappante parallellen met de vroeg-christelijke
eschatologie. Zoals zo vaak krijgen de strijd tegen godsdienst als 'opium voor
het volk' en het doen van allerlei beloften omtrent een andere 'werkelijke'
heilsstaat zelf het karakter en de overtuiging van datgene waar men tegen
meende te moeten vechten: de godsdienst. Tekenend voor Webers houding
t.a.v. een werkelijk objectieve wetenschapsbeoefening is zijn zeer omzichtige,
genuanceerde (en daardoor dikwijls nogal ingewikkelde) stijl. Hij volstaat niet
met simpele, alles-verklarende formules, maar tracht de problemen zoveel
mogelijk van alle kanten te belichten. Zo voegt hij niet zelden aan de tekst
bepaalde feiten toe en verwijst hij in omvangrijke, dikwijls essentiële voetnoten
naar bronnenmateriaal die zijn in de tekst opgebouwde hypotheses sterk relativeren. (Een houding waarvoor inderdaad een krachtige integere persoonlijkheid
en een soort 'wetenschappelijke onthechting' nodig zijn).
Bij Marx daarentegen heeft men vaak de indruk dat hij wel -de schijn wekt
van brede informatie en documentatie, maar in werkelijkheid alles coûte que
coûte tracht toe te spitsen op de verificatie van zijn alleen-zaligmakende hoofdstellingen. Nuances en relativeringen zijn hem niet welkom. Hierbij is het
overigens wel goed voor ogen te houden dat Marx zich niet geroepen zag als
zoveelste salon-filosoof en utopist ook een steentje bij te dragen aan wat hij,
zinspelend op een filosofisch geschrift 'La Philosophie de la Misère', zelf 'La
Misère de la Philosophie' noemde. In laatste instantie beoogde hij als ethicus
en pamflettist de proletarische-massa-aller-landen een klare, slechts voor één
uitleg vatbare doctrine voor te zetten en daarmede binnen afzienbare tijd de
socialistische revolutie te ontketenen.
Toch is de verwantschap tussen Marx en Weber in wetenschappelijk opzicht,
vooral wat beider interesse-sfeer betreft, groot. Marx, als grondlegger van de
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kennissociologie (welke een verband tracht te leggen tussen het maatschappelijk
denken, de heersende ideologieën of
zoals boven aangegeven werd t.a.v.
Palestina en Egypte
godsconcepties en de sociale structuur) is een rijke bron
van inspiratie voor Weber geweest. Heeft Marx, zoals hij het zelf uitdrukte,
Hegel die op zijn kop stond, weer op zijn benen gezet, Weber nam de acrobatiek over en deed het omgekeerde met Marx. De marxistische visie, samengevat
in de gevleugelde woorden „est ist nicht das Bewusstsein der Menschen, dass
ihr Sein, sondern ihr gesellschaftliches Sein, dass ihr Bewusstsein bestimmt",
werd door Webers opstel Die protestantische Ethik und der Geurt des Kapitalismus in de kern aangetast. Was het voor Marx de maatschappelijke onderbouw
(de sociale structuur waarin bezitlozen uitgebuit worden door de bezittende
klasse en daarmee in permanente strijd gewikkeld zijn) die de geestelijke bovenbouw (de ideologieën, de religie etc.) bepaalt, Weber daarentegen toonde aan
hoe bepaalde theologische doctrines, de geschriften van kerkelijke hervormers
en godsdienstige ijver en toewijding dus juist de ideeën kunnen leiden
tot profane strevingen, b.v. gereguleerd winstbejag, welke factoren op hun
beurt weer het aanzijn geven aan een nieuwe politieke en economische structuur:
m.a.w. hoe de 'onderbouw' tot stand komt onder de dynamische en stuwende
invloed van de 'bovenbouw'. Marx' visie wordt historisch-materialistisch genoemd omdat hier het verloop van de historie gezien wordt in het licht van de
'materialistische' produktie-verhoudingen, dit in tegenstelling tot de 'idealistische' of spiritualistische visie van Weber, waarbij dus primair de nadruk op
ideologieën of ideeën (vandaar 'idealistisch') ligt. Geen van beide theorieën is
evenwel exclusief 'materialistisch' of 'spiritualistisch', m.a.w. beiden laten ruim-

te voor een twee-richtingsverkeer tussen in Marx' terminologie onderbouw en bovenbouw. Waar Marx evenwel zeer sterk de nadruk legde op de
invloed van de sociale structuur op de ideeënwereld, analyseerde Weber bij
voorkeur de invloed van de ideeenwereld op de sociale, politieke en economische structuur van de maatschappij . Een beroemd voorbeeld hiervan is zijn
opstel over de invloed van het Calvinisme
de ethiek van de 'innerweltliche
Askese'
op het ontstaan van de kapitalistische maatschappij structuur, ge.

worden. De calvinistische ethiek die een rigoureuze plichtsbetrachting voorschreef, een beheerste levenswijze, waarin alle irrationele en instinctieve krachten van de mens beteugeld dienen te worden door strenge zelf discipline en
volkomen individuele verantwoordelijkheid tegenover de Opperste Rechter.
Deze staat centraal in het gedachtenleven van de mens, maar is, evenals Satan
en zijn trawanten, oneindig ver van de mensen verwijderd. Een ethiek waarin
ledigheid des duivels oorkussen is en 's mensen beroep als een ware 'roeping'
door harde en onverdroten arbeid en werkzaamheid 'tot meerdere eer en glorie
Gods' dient verricht te worden. Met Van Duinkerkens woorden in zijn bruisend
essay Puriteins en Barok:
„Aan deze theorie kan de mens zich overgeven met fanatische offervaar digheid, hij bevestigt dan meteen zijn deelgenootschap in de uitverkiezing
van de kleine schare, die de zuurdesem is in deze wereld en haar smaak
geelt. Het stelsel biedt mogelijkheid aan een hard heroïsme, dat de waarde
van het individuele mensenleven ten uiterste devalueert, maar de roeping
van het menselijke verheft boven de dagelijkse bestaansvoorwaarden. Het
legt de grondslagen tot een burgerlijk collectivisme, waarin de saamhorig-^
heidsidee sterker is dan de persoonlijke levenswil. Maar het verzwakt de
religieuze bindingen (...) . In de werklust, die hem tot plichtsbetrachting
,
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aandrijft, onderkent hij de kracht zijner donkerste instincten. Alles aan
hem is bedorven. Hoe zal hij God eren, indien hij niet tegen zichzelf is?
Hij is gedoemd tot mateloos zelfbedwang. De vreugde kan hem geen
vreugde meer zijn en zelfs in het verdriet moet hij de zelfbevrediging
afweren van wie zich overlevert aan de smart".

In deze 'Entzauberung der Welt' mag rijkdom in de vorm van maatschappelijk welslagen een teken van uitverkiezing in de predestinatie-leer niet
aangewend worden tot het leiden van een dolce vita, maar slechts tot nog
grotere rijkdom door investeren en herinvesteren. Dat kón de, in oorsprong
zuiver theologische, godsdienstige maar later steeds verder seculariserende
ethiek althans worden toen zij getransponeerd werd in het rationalistisch weldoordachte en nimmer aflatende streven naar winst, dat het vroege kapitalisme
in Europa en Noord-Amerika kenmerkte. Weber heeft evenwel nooit beweerd
(wat wel eens gemakshalve aangenomen wordt) dat het ontstaan van het kapitalisme uit de calvinistische ethiek alléén verklaard zou kunnen worden. Wat
hij beoogde was de rol aan te geven die de calvinistisch-geïnspireerde ondernemers in het ontwikkelingsproces van het westers kapitalisme hebben gespeeld.
Uiteraard heeft geen der hervormers ooit iets als een 'Geist des Kapitalismus'
gepredikt. Men kan slechts zeggen dat de reformatorische leer sterke prikkels
daartoe heeft bevat en dat zij gepropageerd werd in een tijd die daar door
sociale en economische omstandigheden 'geestelijk' rijp voor was. Eeuwen voor
de Reformatie was al in de middeleeuwse stedelijke centra een ontwikkeling
begonnen waarbij de traditionele familie- en verwantschapsbanden, dikwijls op
rituele en religieuze basis, meer en meer oplosten en de stad een seculiere
institutie werd: d.w.z. niet meer een gemeenschap van betrekkelijk zelfstandige
verwantschapsgroepen, maar een gemeenschap van zelfstandige individuen. Het
aantal vreemdelingen neemt toe, waardoor de stedelijke bevolking tenslotte
geheel of gedeeltelijk uit mensen van vreemde origine bestaat. De stedelijke
autonomie, reeds vier eeuwen voor -de grote hervormingsbewegingen bereikt,
vindt haar beslag in het ontstaan van gemeenschap-overkoepelende officiële
instanties die zorg moeten dragen voor het persoonlijk welzijn van iedere
burger en die de betrouwbaarheid en objectiviteit van de rechtsprocedure
moeten garanderen. Door het wegvallen van de vroegere emotionele, ceremoniële en rituele banden met familie en vrienden ontstaat in embryonaal stadium
de scheiding tussen privé- of familiezaken en beroeps- of handelszaken en gaat
het economisch leven aan allerlei reglementen en onderlinge afspraken gebonden worden. Zo zien we dat de doctrines van de grote hervormers geenszins in
een sociaal vacuüm ontstaan zijn; en dat ze een versnellende invloed hebben
gehad op reeds zwak te onderkennen tendenties tot individualisering en hoe
paradoxaal het ook moge klinken tot secularisering.
Zag Weber af van alle vage speculaties en van oncontroleerbaar en onwetenschappelijk getheoretiseer, hij geloofde evenmin in de almacht of althans de
uitputtendheid van nauwkeurig bronnenonderzoek. Er is meer nodig dan alleen
maar exacte kennis van al het beschikbaar historisch feitenmateriaal. De onderzoeker moet trachten zich volledig in te leven in de specifieke atmosfeer, de
'Stimmung' en de 'eigentumliche Luft' van de periode en de mensengemeenschap die hij bestudeert. Dit inleven, dieper aanvoelen of Verstehen (een concept waartoe Weber duidelijk geïnspireerd is door het werk van Wilhelm
Dilthey) zoals Weber het noemde, geeft ons pas werkelijk inzicht in de samen,
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hangen tussen de historische verschijnselen; zij voegt een onontbeerlijke dimensie aan onze terugblik toe. Dit wetenschappelijk (en ook artistiek !) inlevingsproces, dat o.i. een voortreffelijk voorbeeld vindt in het geciteerde opstel van
Van Duinkerken, is juist zo belangrijk omdat een dergelijke 'atmosfeer' meestal
zelfs een ongewild nevenverschijnsel is van de expliciet-geformuleerde leerstellingen, doctrines en godsdienstige geschriften.
Weber is overigens de eerste niet die op de affiniteit tussen Calvinisme en
Wirtschaftsgeist is ingegaan. Reeds Montesquieu en Keats hebben op een
verband tussen deze beide verschijnselen gewezen. Webers vroegere onderzoekingen (in zijn studentenjaren en later) naar de ontwikkeling van rechtsideeën
en -concepties, muntstelsels en typen van economische ondernemingen in de
urbane gemeenschappen van de Grieks-Romeinse oudheid en de Middeleeuwen
hebben hem ongetwijfeld geïnspireerd tot en zijn hem van pas gekomen bij zijn
latere werk Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Maar met
name Webers theorie waarin alle actie, alle menselijk handelen (en daarmede
de ontwikkeling van het maatschappelijk bestel) een 'culturele' betekenis, een
bedoeling of 'Sinn' hebben, dus geleid worden door de daaraan ten grondslag
liggende ideeën en ideologieën, de axioma's en concepties over mens en universum —: deze gedachtengang laat ons de nauwe verwantschap met en de invloed
van Burckhardt en de duitse juridische traditie op Webers theorie-vorming zien.
In de inleiding van Burckhardts geschiedenis van de griekse beschaving lezen
wij dat de cultuurgeschiedenis „doordringt tot het hart van het verleden van de
mensheid; zij verklaart wat de mensheid was, wilde, dacht, waarnam en vermocht. Op deze wijze houdt cultuurgeschiedenis zich bezig met wat blijvend is
en tenslotte blijkt het 'blijvende' belangrijker en grootser dan het voorbijgaande,
een hoedanigheid blijkt belangrijker en leerzamer dan een handeling. Want
handelingen zijn slechts de individuele expressies van een zekere innerlijke
capaciteit die altijd opnieuw in staat is dezelfde handelingen te verrichten.
Doelstellingen en vooronderstellingen zijn daarom even belangrijk als gebeurtenissen".
Zo benadrukt Weber in zijn sociologie de noodzaak de mensen als 'culturele
wezens' te beschouwen, van wie zelfs het dagelijks routine-gedrag een reflectie is
van fundamentele opvattingen en ideeën die er aan ten grondslag liggen. In dezelfde richting wijst de invloed die uitging van de duitse juridische literatuur
van die tijd op zijn werk: bepaalde rechtsgeleerden hielden zich bezig met het
vraagstuk of en in hoeverre men een bepaalde handeling, bijv. een misdaad, toe
kan schrijven aan een individu, om op grond daarvan zijn schuld te kunnen
bepalen. Deze probleemstelling werd door Weber overgenomen en aangepast
in de theoretische conceptie waarin de intieme, dynamische, onlosmakelijke
twee-eenheid tot uiting komt tussen het menselijk handelen in de maatschappij
en de onderliggende betekenis of bedoeling ervan, de Sinn.
,

Zoals wij al opmerkten: Weber was somber gestemd over de toekomst van
de mens in een maatschappij die steeds meer, avant la lettre, gelijkenis begon
te vertonen met een Kafka-achtige bureaucratie. Wij moeten dit pessimisme
overigens niet te absoluut zien. Hij was beslist geen reactionair die uitsluitend
heil zag in het onverdroten terugzetten van de klok. In Webers visie waren het
immers juist de sombere predestinatie-vooruitzichten die de 17e eeuwse
calvinist tot een nimmer aflatende plichtsbetrachting aanzetten, een 'bejahen'
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van het heden, waarin het maatschappelijk welslagen een teken van de genade
Gods en voorteken van uiteindelijke uitverkiezing was. Zo moest het ook mogelijk zijn 's mensen ratio en daarmede zijn autonc mie en vrijheid voor ondergang
te behoeden, na eerst op streng wetenschappelij k-verantwoorde wijze af gerekend te hebben met 's mensen irrationaliteit. We vinden dit positief streven, dat
geen spoor van resignatie vertoont, terug in Webers brilj ante analyses van het
charismatisch leiderschap en de niet-rationele grondslagen en sequenties van de
rationele handeling van de mens.
Wij zullen het hier bij deze onvolledige verhandeling over enkele aspecten
van Webers oeuvre, met name die van zijn godsdienst-sociologische studiën,
moeten laten; een verhandeling die op geen enkele wijze recht doet aan de
onafzienbare verscheidenheid en veelzijdigheid van onderwerpen die deze geleerde entameerde. De geïnteresseerde lezer zoekt nu wellicht zelf verder zijn
weg in de niet altijd even gemakkelijk verteerbare lectuur van de, helaas in de
letterlijke zin des woords, verspreide geschriften van Max Weber.
Webers dood door longontsteking op 56-jarige leeftijd, juni 1920, onderbrak,
en nu definitief, het werk aan zijn eerste systematische studie: Wlirtscha f t und
Gefellscha f t 1 ) . Als zo dikwijls voor hen onder ons die zich een grootse taak in
het leven hebben gesteld, was het heden te kort. Zelden zien we de innerlijke
tegenstellingen, de worstelingen en dynamiek van een bepaalde periode f rappanter en consequenter weerspiegeld in de persoonlijkheidsstructuur van een
kind uit zo'n periode 2 ) . Een weerspiegeling van het gemeenschappelijk cultu,reel perspectief van het duitse liberalisme, dat streed voor het behoud van waarden die zelfs een tweede wereldoorlog zouden overleven. Het is de grote en
onmiskenbare verdienste van Max Weber geweest dat hij (zonder uiteraard de
verdere worstelingen, tragiek en het uiteindelijk herstel van de westerse mensheid te kennen, zoals wij die nu kunnen overzien) zo'n grote spirituele bijdrage
geleverd heeft tot het behoud van die humanitaire waarden; een spirituele
bijdrage die, met Burckhardts woorden, 'blijvend' is.
1) Max Weber, Wirtschalt und Gesellschalt, (Studienausgabe) . Kiepenheuer
Witsch, Köln, 1964, 2 din., DM 17.80 per deel.
2) Voor een biografie, zie: Max Weber ~ door zijn vrouw Marianne Weber
(Heidelberg - 1950) .

CONCILIEKRONIEK

Een secretariaat
voor de niet-christenen
F. DE GRAEVE S.J.

P Pinksterzondag, 17 mei 1964, kondigde Paus Paulus VI de oprichting
O
aan van een nieuw „secretariaat voor de niet-christenen" . Hij wilde de
gebeurtenis blijkbaar met een zekere plechtigheid omgeven.. In het bijzijn van
20 kardinalen en meer dan 6000 seminaristen uit de gehele wereld, hield hij een
homelie over de katholiciteit of universaliteit als wezenskenmerk van de Kerk
en deelde dan de instelling van het secretariaat mee als een zinvolle illustratie
van het Pinkstergebeuren, een antwoord op de dwingende plicht tot universaliteit 1 ) . Als voorzitter werd Paolo kardinaal Marella, aartspriester van de
St. Pietersbasiliek en gewezen apostolisch delegaat in Japan, benoemd, die
onmiddellijk een vertrouwd medewerker, Pater Pierre Humbert Claude, een
Franse Marianist, die met hem een levendige belangstelling voor de grote
godsdiensten van hetOosten deelt, tot secretaris aanstelde.
Was de keuze van kardinaal Marella een zekere verrassing
men had,
omwille van zijn bijzondere competentie, eerder kardinaal König verwacht
dat was niet het geval met het secretariaat zelf. Paulus VI had de oprichting
ervan reeds tweemaal in uitzicht gesteld, eerst in een brief aan kardinaal Tisserant op 12 september 1963 2 ), en vervolgens in zijn openingstoespraak bij de
opening van de tweede sessie van het Concilie. Voor zover we konden nagaan,
werd het idee voor het eerst geopperd door Mgr. Antoon Thijssen, S.V.D.,
Bisschop van Larantuka in Indonesië, tijdens een persconferentie op 2 april
1963. Het is wellicht niet ongepast, er in het voorbijgaan even op te wijzen, dat
dit initiatief reeds in zekere zin ontsproot aan een dialoog met de niet-christelijke

wereld, die hopelijk door de oprichting van het secretariaat sterk zal worden
aangemoedigd. Toen een reporter hem vroeg, wat hij dacht van de suggestie van
een Japans Boeddhist, dat, ook niet-christelijke waarnemers op het concilie zouden worden uitgenodigd om zodoende de wereldvrede en de religieuze verstandhouding nog beter te dienen 3 ), antwoordde bisschop Thijssen, dat dit wellicht,
gezien het interne karakter van het concilie, minder op zijn plaats zou zijn.,
maar dat een secretariaat voor de voornaamste niet-christelijke godsdiensten
volkomen met zijn eigen intiemste verlangens zou stroken. Het secretariaat zou
niet alleen een nuttige informatieve functie vervullen, maar bovendien ook een
forum vormen, waarop christelijke en niet-christelijke vertegenwoordigers voos
beide zijden vruchtbare gedachtenwisselingen zouden kunnen houden 4
) .

1) Nederlandse vertaling in Katholiek Archief, XIX, 28, 744.-749.
2) Niet op 29 sept., zoals Informations Catholiques Internationales, 217, 3, schrijft,
noch op 15 Sept., zoals de N.C.W.C. News Service meedeelde; 15 sept. was de
datum van publikatie in de Osservatore Romano.
s) Tosei News van Tokio, 18 januari, 1963.
4 ) Een verslag van de persconferentie kan men vinden o.m. in Le Christ au Monde.
VIII, 3, 236-237, en in Informations Catholiques Internationales, 191.
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Het voorstel van Mgr. Thijssen vond onmiddellijk bijval bij verschillende
Concilievaders, o.m. Kardinaal Thomas Tien van Peking en kardinaal König,
aartsbisschop van Wenen. Het oordeel van deze laatste, uitgesproken in een
interview met Pater Gheddo en gepubliceerd in de Osservatore Romano 5 ), verdient een bijzondere belangstelling, omdat de kardinaal zelf een vooraanstaand
kenner van het Zoroastrianisme is en de uitgever van twee belangrijke katholieke godsdienstwetenschappelijke verzamelwerken: het handboek Christus und
tliches IVórterbuch.
die Religionen der Erde en het Religionswissenschaftliches
Het secretariaat, aldus de kardinaal, beantwoordt aan een oprecht verlangen
tot contact vanwege de niet-christelijke wereld, enigszins te verklaren door de
persoonlijke invloed van Paus Joannes XXIII met zijn grote wereldbrieven
Mater et Magistra en Pacem in Terris, maar op een veel dieper vlak ook door
een spontaan gevoel van solidariteit der godsdienstige wereldbeschouwingen ten
overstaan van het materialisme van onze technologische eeuw. De Kerk, de
Paus en het Concilie verpersoonlijken, ook in de ogen van de niet-christenen, de
verdediging van de geestelijke waarden in het leven van enkeling en maatschappij . Daarbij komt dan nog het besef dat in een kleiner wordende wereld de
ontmoeting op godsdienstig gebied niet minder dringend is dan op politiek en
economisch terrein. De samenwerking van -de verschillende godsdiensten der
wereld, getuigend voor de oorspronkelijke en fundamentele religiositeit van
de mens, zou een constructieve factor zijn in het uitbouwen van de maatschappij
op godsdienstige grondslag en een stevig bolwerk tegen het dreigende gevaar
van het atheïstisch materialisme. De kardinaal legde vervolgens de nadruk op
de noodzaak voor de katholieken, de andere godsdiensten grondig te bestuderen
vanuit een verdiepte kennis van hun eigen christendom, die hen voor een oppervlakkige onverschilligheid en een religieus relativisme moet behoeden. Een
verrijkende ontmoeting met andere volkeren moet in de eerste plaats op het
gebied van de gedachte en van de religieuze traditie geschieden, moet naar de
ziel van die volkeren gaan. Er is in het christendom te weinig aandacht voor de
niet-christelijke godsdiensten, zowel van de zijde van grote denkers en theologen
als in het onderricht aan faculteiten en seminaries. Ook het persoonlijke contact
tussen vertegenwoordigers van de verschillende godsdiensten, de dialoog, verdient te worden aangemoedigd, en kan aan het moderne oecumenisme een
universele dimensie schenken. Tenslotte kan deze samenwerking op effectieve
wijze de broederschap en de eenheid tussen de volkeren bevorderen.
We leggen er de nadruk op, dat het, interview met Kardinaal König geenszins
een officiële verklaring was betreffende de doelstellingen en de werking van
het toen nog te stichten secretariaat. Het dichtst bij ,een officiële verklaring komt
een artikel, Il Segretariato per i non cristiani, dat anoniem in de Osservatore
Romano verscheen, maar algemeen aan Kardinaal Marella wordt toegeschreven s) . Het secretariaat, aldus de schrijver, staat buiten het concilie, maar is
geboren uit de geest van eenheid en onderling begrip tussen alle gelovigen, die
het Concilie kenmerkt. Er is in deze tijd een behoefte aan een nieuw contact met
de niet-christenen, sympathie en wederzijds begrip, gegrond op degelijke studie,
maar ook op een open vrijmoedigheid en ,een verwerpen van ieder vooroordeel.
5) Osservatore l'omano, 25-26 nov. 1963. Franse vertaling in Le Christ au Monde,

IX, 1, 67~71.

6) Osservatore Romano, 21 mei, 1964. Nederlandse vertaling in Katholiek Archief,

XIX, 28, 748-751.
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Terreinen van samenwerking kunnen zijn: de verdediging van de godsdienstige
gedachte tegen het materialistische atheïsme en de vrijwaring zowel als de
uitbouw van de natuurwet. Onwetendheid, ingeworteld vooroordeel en soms
zelfs kwade trouw hebben in het verleden geleid tot verkeerde voorstellingen,
maar zowel het Oude en Nieuwe Testament als de geschiedenis van de Kerk
getuigen van waardering voor het positieve in het heidendom, dat kan geïntegreerd worden en uitgezuiverd door het katholicisme. In het tijdperk van universaliteit en ontmoetingen op wereldniveau kunnen de godsdiensten niet
achterblijven. Daar de contacten in ruime mate zullen bepaald worden door
plaatselijke omstandigheden, zal het secretariaat te Rome, althans aanvankelijk,
slechts uit een beperkt centraal organisme bestaan, van waaruit via de bisschoppen en de vertegenwoordigers van de Heilige Stoel met de plaatselijke activiteiten voeling zal worden gehouden.
Een scherp afgelijnd programma van wat we van het secretariaat mogen
verwachten, is dit beslist niet, maar wèl vinden we een paar algemene richtlijnen, waaraan we zonder voorbarig te zijn enkele overdenkingen kunnen
vastknopen.
In de beschouwingen toegeschreven aan kardinaal Marella, zowel als in de
suggesties van Mgr. Thijssen en de kardinalen Tien en König, staat het thema
van de dialoog opvallend op de voorgrond. Aandachtige en grondige studie,
eerbied en begrip worden als voorwaarden voor deze dialoog aangegeven. Wil
de dialoog geen dubbele monoloog van doven worden, dan moet hij worden
gekenmerkt door een nederige en niet louter taktische bereidheid tot luisteren.
Mgr. Thijssen legt er, met een citaat van Ronald Knox, de nadruk op, dat onze
genereuze bereidheid om te geven, wil ze voor Azië en Afrika niet beledigend
zijn, moet samengaan met de bereidheid om te krijgen. De woordvoerder van
het secretariaat impliceert hetzelfde waar hij spreekt over de positieve waarden
van de niet-christelijke godsdiensten, en zegt dat dit nieuwe contact zich door
sympathie, begrip, studie, openheid en onvooringenomenheid moet onderscheiden van het gewone missiewerk.
Aan die sympathie en die belangstelling heeft het ons, katholieken, nog al
eens ontbroken. Onlangs nog drukte een protestantse collega in de godsdienstwetenschap er ons zijn verwondering over uit, dat er in het seminarie van een
grote Amerikaanse missiecongregatie geen cursus van godsdienstwetenschap
werd gedoceerd. Enkele loffelijke uitzonderingen niet te na gesproken, was de
katholieke aandacht voor de niet-christelijke godsdiensten al te zeer gekenmerkt
door een apologetische, om niet te zeggen polemische houding. Zelfs in de
overigens loffelijke en van goede bedoelingen overvloeiende pogingen tot
missionaire aanpassing, woog de openheid voor de geestelijke dimensie van een
godsdienstig geheel niet altijd op tegen de apostolische ijver om uit hun verband
gehaalde .fragmenten te 'gebruiken'. De inter-godsdienstige dialoog moet er op
uit zijn God door de ogen van de ander te zien, veeleer dan het eigen Godsbeeld
met ontleende voorstellingen op te smukken. Het is niet zozeer uit een artificiële
identificatie die trouwens gemakkelijk in een syncretistisch indifferentisme
kan overslaan als wel uit een convergentie van als zodanig geëerbiedigd
anders-zijn, dat een echt begrip moet groeien.
Vooraanstaande theologen als Rahner, de Lubac, Daniélou, Schillebeeckx en
Schoonenberg, om er slechts enkelen te noemen, hebben uitvoerig de theolo-
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gische fundering voor zulk een houding behandeld 7 ), zij het dan gewoonlijk
vanuit de gezichtshoek van de heilsmogelijkheid voor de niet-christenen. We
mogen hier volstaan met te verwijzen naar de prachtige tekst van Augustinus:
„Datgene wat nu christendom genoemd wordt, bestond reeds bij de Ouden, en
was nooit afwezig sinds de oorsprong van het mensdom, tot het ogenblik van
Christus' komst in den vleze, wanneer de ware godsdienst die reeds bestond
de 'christelijke' begon te worden genoemd .... En daarom heb ik gezegd:
dit is in onze tijd de christelijke godsdienst, niet alsof hij vroeger niet
bestond, maar omdat hij slechts in latere tijd die naam ontving" 8 ). Door te
trachten ons in te leven in de religieuze wereld van andere beschavingen, gaan
we op ontdekkingstocht naar de sporen die God er in zijn souvereine genade
voor de Hem zoekende mensheid heeft gelegd en die niet zelden de door onze
eigen beschaving beperkte voorstellingen van een mysterie-werkelijkheid kunnen
verrij ken.
Zo wordt onze bereidheid om te luisteren naar de Godservaring van de nietchristelijke religies een luisteren naar de zich in een eindeloze variëteit uitsprekende God. Wij kunnen Gods volheid slechts benaderen in een veelvormigheid van menselijk bereikbare theofanieën en ze slechts uitdrukken in een
veelvormigheid van voorstellingen. God heeft zich weliswaar volkomen uitgesproken in zijn Woord en dit Woord is mens geworden. Maar het is even waar
dat het mysterie van de incarnatie ook wordt uitgedrukt in de groei van de
mensheid naar haar volle wasdom, en dat de universaliteit daarvan een dimensie
is. Lang voordat er van de oprichting van het secretariaat sprake was, heeft
J. A. Cuttat er op gewezen dat de ontmoeting met de niet-christelijke godsdiensten de christenen kan helpen „to rediscover forgotten aspects of their own
revelation, to develop some of its implicit modalities, and, above all, to re-emphasize many neglected demands of the Christian vocation" 9 ) . Het is moeilijk
beter uit te drukken, hoe de inter-godsdienstige dialoog het christendom als
christendom kan verrijken. Er ligt in het contact met de religieuze aanleg van de
mensheid in laatste instantie natuurlijk de goddelijke aangesprokenheid van
de menselijke ziel zoals hij zich in vreemde beschavingen heeft uitgedrukt,
een heilzaam doorbreken van de onvermijdelijke beperkingen der menselijke
dimensie.
Kardinaal König legde er terecht de nadruk op, dat de dialoog zich moet
situeren in het spirituele vlak, dat we moeten trachten de religieuze ziel van de
niet-christenen te begrijpen. Het schijnt ons toe, dat de dialoog zich al te vaak
op het conceptueel-filosofische vlak afspeelt, waar de formuleringen in een
schijnbaar onverzoenlijke tegenstelling tot elkaar staan. Geeft men zich de
moeite door te stoten tot het religieuze niveau, dan zal men niet zelden constateren dat de schijnbaar elkaar uitsluitende tegenstellingen veeleer machteloze,
maar complementaire pogingen zijn om een mysterie-werkelijkheid begrippelijk
voor te stellen. Het is niet zonder reden dat de 'coïncidentia oppositorum' in de
7) K. Rahner, Das Christentum und die nicht-christlichen Religionen in: Schriften
zur Theologie V (Nederlandse Vertaling in Kerk en Ruimte, 1961, en in Continuïteit
en Verandering, 1, 1964.) ; H. de Lubac, Catholicisme; J. Daniélou, o.a. Les Saints
Païens de l'Ancien Testament; P. Schoonenberg, o.a. Het geloof van ons Doopsel. III.
8) Retractationum Liber 1, 13, 3.
9 ) J. A. Cuttat, The Encounter of Religions, 1960, p. 36. De hier geciteerde Engelse
vertaling werd voorafgegaan door een Duitse uitgave in 1956 en een Franse in 1957.
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godsdienstgeschiedenis
en in de christelijke mystiek
een zo voorname rol
speelt 10 ), en evenmin is het toevallig dat de verwantschap tussen de verschillende godsdiensten het treffendst tot uiting komt in hun mystieke toppunten.
We zouden deze enkele beschouwingen willen besluiten met een dubbele
opmerking. Opdat ons standpunt niet misbegrepen zou worden als een uitvlakken van alle verschillen, zouden we vooreerst met klem ons geloof in de 'Einmaligkeit' en in de transcendentie van het christendom willen betuigen. Qua
godsdienst vindt het christendom zijn oorsprong daar, waar de andere religies
geroepen zijn uit te monden als in hun vervulling: in de Persoon van de
Christus. Vervolgens verwerpen wij geenszins alle religieuze relevantie van
wijsgerige begrippen. We geloven integendeel, dat intellect en rede bevoorrechte instrumenten zijn om het goddelijke te vertolken, al zijn ze, zelfs zo, niet
naar de maat van de mysteriewerkelijkheden gemaakt, en kunnen ze die slechts
'in speculo et enigmate', in de deemoedige erkenning van hun ontoereikendheid,
laten doorschemeren. Maar wil de door het nieuwe secretariaat gewilde dialoog
geen ij dele en steriele controverse worden, dan moeten we alle hooghartigheid
weren, zowel uit ons christelijk als uit ons westelijk zelfbewustzijn.
10)

M. Eliade toont dit heel overtuigend aan in een paar van zijn laatste werken,

Méphistophélès et le Mythe de l'Androgyne, en Aspects du Mythe, 1963.

Acht jaar na de opstand
(Een brief uit Hongarije)

Op grond van diverse mededelingen en geruchten, sedert enkele maanden
in omloop over „ontspanning" tussen de rode regering van Budapest en
het Vaticaan ^-- vaak culminerend in berichten over kardinaal Mindszenty
— publiceren we hier enkele delen uit een lang relaas dat ontnuchterend
zal werken. De briefschrijver is priester. Zijn identiteit moet uiteraard
worden beschermd.
Redactie

W

I J schrijven herfst 1964, en thans zijn de werkelijke problemen voor de
Kerk in Hongarije de volgende: vergiftiging der zielen, uitroeiing van
de Kerk, en de nationale zelfmoord. Wij behandelen deze punten in het kort.

1. De vergiftiging der zielen.
De grondwet garandeert op papier de vrijheid van geweten. Wat is echter
de feitelijke toestand ? De scholen zijn genationaliseerd, het gehele leerplan is
omgewerkt, en het lesmateriaal herschreven van uit materialistisch oogpunt.
Er is geen enkel vak dat niet doordrenkt is van deze materialistische ideologie.
De studenten op de universiteiten moeten wekelijks 5 á 6 uur college volgen
in „ideologie". Niemand kan een bekwaam arts worden als hij het marxisme
niet kent. Een medisch student werd tijdens zijn examen gevraagd te bewijzen,
dat God niet bestaat. De betrokkene bleef het antwoord schuldig. Daarop
trachtte de professor hem te helpen bij het vinden van een geschikte reactie.
Hij zei: „Denkt u maar aan kameraad Titov !" En op universiteitsniveau, op
wetenschappelijk
pelijk niveau was dit het antwoord: „Inderdaad, Titov heeft op zijn
ruimtevlucht geen ontmoeting met God gehad, er is dus geen God". De persoon
in kwestie gaf dit antwoord, niet uit overtuiging doch alleen met de bedoeling
zijn examen te kunnen voortzetten. Na dergelijke antwoorden moeten de communisten toch duidelijk inzien, dat zij de jeugd niet kunnen winnen. Dit komt
ook tot uitdrukking in klachten in de pers. Er wordt geschreven dat de Partij
de jongeren niet trekt. Ze zijn zelfs niet te bewegen deel te nemen aan danspartijen; zulke vermakelijkheden trekken hen niet als ze door de Partij worden
georganiseerd. Men veracht de ideologie van het systeem en ziet deze als een
verzameling verouderde en valse opvattingen, die op hun problemen en op
brandende levensvragen geen antwoord meer kunnen geven. Onlangs ontstond
er grote hilariteit tijdens een college door de leider van de fysische faculteit
in Budapest, toen hij sprak over de uitzetting van het universum. Hij stelde,
als communist te geloven in de oneindigheid van het heelal, maar als fysicus
moest hij erkennen dat het universum niet onbegrensd is ... De alleenstaande
wetenschappelijke wereldbeschouwing, welke door het dialectisch materialisme
wordt gepropageerd, is door de wetenschap weggevaagd, maar de Partij zweert
er nog steeds bij, en eist dat partijgenoten zich aan deze opvatting houden, die
10
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66k op de universiteiten moet worden verkondigd. Wie bespeurt hier niet de
vernederende dwang?
Verder is de toestand zo, dat de Kerk geen verweer heeft tegen de massale
atheïstische en marxistische propaganda. Terwijl de communisten dagelijks in
kranten met een oplage van zes miljoen hun ideeën verbreiden, kan de Kerk
slechts één weekblad met een oplage van 60.000 en een maandblad met 10.000
exemplaren uitgeven. Zowel de Uj Ember, (De nieuwe mens), weekblad, als
Vigllia, (maandblad), worden tot het laatste exemplaaar verkocht. Men zou
een grote oplage kunnen drukken, maar daarvoor wordt geen papier verstrekt.
Het godsdienstonderricht op de scholen is onmogelijk gemaakt. De ouders
zijn angstig. Godsdienstles is steeds op een onmogelijk tijdstip vastgesteld,
dikwijls in onverwarmde lokalen; catechismusboeken ontbreken; platen, films
of soortgelijke hulpmiddelen mogen niet gebruikt worden; op de scholen is
tegenpropaganda aan de orde van de -dag. Het geven van godsdienstlessen bij
iemand aan huis wordt door de Staat gestraft. In de voorbije lente werd eer,
pater (tijdens een proces achter gesloten deuren) tot 5 jaar gevangenisstraf
veroordeeld, omdat hij les had gegeven bij particulieren. Bij een huiszoeking
had men bij iemand een opnameband gevonden, en deze werd gebruikt bij de
rechtszitting.
Er is nog meer. In het septembernummer van het blad Pártélet (Partijleven)
wordt de klacht geuit, dat in de afgelopen vier jaren de door propagandisten
in de provincie Baranya georganiseerde atheistische voordrachten in totaal
2100 niet de verwachte resultaten hebben opgeleverd. De propagandisten
wordt verweten, dat zij te weinig zorg hebben besteed aan de scholen en de
ouders. Zij tonen te weinig moed zo wordt gezegd om bij de onderhandelingen met de ouders overtuigend op te treden.

2. Uitroeiing van de Kerk
Het is de Kádárregering duidelijk, dat vroeger of later de verhouding
tussen Kerk en Staat geregeld moet worden. Maar zij wil er niet van af zien,
de Kerk in boeien te blijven slaan. Zij tracht haar -doel te bereiken door op
de vrijgekomen bisschopszetels de door hen aan het Vaticaan voorgedragen
„vredepriesters" te laten benoemen. Maar hiervan wil Rome niet weten. Wij
zullen na verloop van tijd de vredepriesters door het Vaticaan laten erkennen,
zo meent het Kádárregiem. Om dit te bereiken schrikt de regering er niet voor
terug om pelgrimsreizen te organiseren naar Lourdes en Rome. Dit gebeurde
in de lente van vorig jaar. Verschillende beruchte priesters werden later naar
Rome gezonden. Maar zij werden niet door de Paus ontvangen. Het Vaticaan
zag duidelijk in wat de bedoeling was. Te kwader faam bekend staande
vredespriesters, zoals Menyhért Rozáli, Gyorgy Vitányi, Ferenc Bády, Elek
Rákosi en hun medestanders dachten, als zij tot de Paus zouden worden toegelaten, daaruit in hun land politieke munt te kunnen slaan; zij zouden het
thuis zo doen voorkomen alsof de Heilige Stoel de vredespriesters en de
priestervredesbeweging zou erkennen. Het toekomstige Hongarije zou het hunne zijn ! En het onopgeloste Mindszenty-probleem zou bijgelegd worden. Toen
echter na drie dagen van vruchteloze pogingen de (in boetekledij gestoken)
pelgrims tot de conclusie kwamen dat de Paus hen niet wenste te ontvangen,
kwam uit hun bagage een Christusbeeld te voorschijn. Drie personen torsten
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het beeld, brachten het naar het Vaticaan, en droegen het over aan een
functionaris met de mededeling dat dit een geschenk was voor de heilige
Vader, meegebracht door de Hongaarse pelgrims. De „pelgrims" dachten
dat het Vaticaan schriftelijk zou danken voor het geschenk, memoreren van
waar het beeld afkomstig was, en wie het naar Rome hadden gebracht. Het
Staatssecretariaat echter doorzag de truc. Op de eerste januari zond de plaatsvervangend staatssecretaris een schrijven aan dr. Endre Hamvas, bisschop van
het diocees Csanád, destijds voorzitter van de bisschopsconferentie, waarin
woordelijk staat:
„Hoogeerwaarde en zeer geëerde Heer,
Mij werd opgedragen u ervan in kennis te stellen, dat de Heilige Vader het
hem onlangs gezonden beeld, voorstellende Onze Heer jezus Christus, kunstzinnig in erts uitgehouwen, dankbaar heeft aanvaard. Dit beeld brengt hem
de Hongaarse natie in herinnering, die hij steeds een vaderlijke liefde toedraagt. Wanneer de Heilige Vader thans zijn dank tot uitdrukking brengt,
wenst hij de bisschoppen, priesters en! gelovigen van dit volk alle goeds en
heil en met grote liefde schenkt hij zijn apostolische zegen".
Geen woord over de pelgrimage.
Het in München verschijnende blad Uj Hungária schrijft in zijn nummer
van 18 september het volgende: „Enige dagen geleden overviel de politie plotseling het bisdom Vác. Meer dan twintig priesters werden • onverwacht van
hun pastorieën verdreven. Het bureau van de bisschop werd grondig doorzocht. Een der AVO-spionnen, de vredespriester Géza Akos, werd door het
AEH aan het hoofd geplaatst van de bisschoppelijke kanselarij . Men bekommerde zich er niet om, dat hij in het bisdom reeds lang over de tong ging.
Géza Akos was sinds j aren werkzaam op het bureau van de bisschop, en kon
uit hoofde van zijn functie de AVO en het AEH rijkelijk van gegevens voorzien.
Zijn superieuren beloonden hem daarvoor door hem nu het ambt van directeur
van de bisschoppelijke kanselarij toe te bedelen. Tot secretaris van het bisdom
werd een boezemvriend van Akos, de eveneens met de AVO samenwerkende
priester Arpád Fábián, benoemd.
Door de twee nieuwe ambtsdragers werden, met behulp van de politie,
de betrouwbare personen uit de kanselarij verwijderd, opdat zij geen getuige
zouden blijven van hun betreurenswaardige activiteit".
3. Nationale zelfmoord
Wil men het huidig lot van de Hongaren beoordelen, dan mag niet uit
het oog worden verloren dat in Hongarije sinds 1945 een toestand groeit die
doet denken aan de tijd der Turkse overheersing met alle symptomen ervan,
zoals massale uitroeiing, deportatie, moderne slavernij, vernedering van het
land tot satellietstaat, oosterse huichelarij, economische uitbuiting, verarming
etc. 'Het enige verschil is misschien hierin gelegen, dat deportatie van een
bevolking, 12 miljoen mensen, niet zo'n eenvoudig probleem is als in de
Turkse tijd. Dat evenwel deze deportatie in bolsjevistische breinen is opgedo-
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ken, blijkt uit een opmerking die wordt toegeschreven aan de voormalige
Sovjetminister van buitenlandse zaken Molotof: „Het Hongaars vraagstuk is
slechts een kwestie van wagons".
De na de opstand van 1956 uitgevoerde massale deportaties kunnen een
aanwijzing zijn dat het Sovjetbestuur en zeker de volgelingen van Stalin
bij een meerderheid in de Staat wéér tot een dergelijke maatregel zou kunnen
besluiten. De Hongaarse tegenstand en de ethische hardnekkigheid wisten
echter steeds weerstand te bieden aan de vreemde en de eigen tirannieke
demonen. Noch de martelkamers, noch massale terechtstellingen, gevangenissen evenmin als de concentratiekampen, konden de kracht van ons volk breken.
Integendeel, alle ellende, lijden en ontbering ten spijt, droeg het Hongaarse
ras ruimschoots nieuwe loten aan zijn levensboom, zoals statistieken aantonen:
De bevolkingstoename bedroeg resp. 0.99% (1953) , 1.21 % ( 1954) , 1.15%
(195 5) en bereikte daarmee een uitstekend resultaat, beter dan in de vredesjaren van 1920 tot 1940. De gebeurtenissen van 1956 hebben deze verheugende ontwikkeling tot staan gebracht. De slag, door de oktoberrevolutie van
1956 aan het Hongarendom toegebracht, is in genetisch opzicht ook thans nog
niet te berekenen en te overzien. Denken we er alleen maar aan, dat de
wereldbevolking dagelijks met 80.000 zielen toeneemt, terwijl in Hongarije,
zonder ophouden, in grote getale Hongaars leven wordt vernietigd, waarbij
als tragische tegenstelling kan dienen, dat dit geschiedt in kraamklinieken met
officiële assistentie. We mogen niet vergeten, dat er een nationale zelfmoordcampagne wordt gevoerd om de Hongaarse Volksenergie te reduceren. Is het
bekend, dat in Budapest meer leven wordt vernietigd dan geboren, en dat , er
meer lijkkisten nodig zijn dan wiegen ? Volgens een officiële statistiek was in
Hongarije de toestand als volgt: in 1959 werden geboren 151.183 babies;
vruchtafdrijvingen in ditzelfde jaar 187.681. In de omringende landen, en in
de Sovjetunie, is abortus provocatus thans verboden. Na de inval der Tartaren
is ons land weer opgebouwd, de Turkse overheersing hebben wij overleefd,
terwijl wij ook de onderdrukking door het Habsburgse bewind hebben doorstaan. Maar zullen de Hongaren in staat zijn zich tegen de onophoudelijke
tirannieke aanvallen op hun geloof, hun lichaam en ziel te blijven verzetten?
In het bezit nu van deze gegevens willen wij de gebeurtenissen van -de
laatste maanden aan een kort onderzoek onderwerpen, en wel de besprekingen
tussen het Vaticaan en de Hongaarse regering. Het Vaticaan heeft vanaf het
eerste moment laten weten, dat het bereid is tot onderhandelen, doch dat deze
alleen dan van betekenis zijn als de communisten getuigenis afleggen van
betrouwbaarheid en zouden bewijzen, met een oprechte goede wil te streven
naar een oplossing van de problemen. Het Vaticaan schonk dit vertrouwen.
Paus Joannes XXIII ging zelfs zover Adzsjoebej, de schoonzoon van Chroesjtsjow, en diens echtgenote in audiëntie te ontvangen. Adzsjoebej wilde echter
in de weinige minuten durende audiëntie goede resultaten boeken. Nauwelijks
was het gesprek begonnen, of reeds deed hij het voorstel dat het Vaticaan een
nuntiatuur zou openen in Moskou. Misschien was hij van mening, dat de Paus
niet wist, hoe Chroesjtsjow met de Orthodoxe Kerk en de andere christenen
handelt. In die tijd werden in de Sovjetunie niet minder dan 70 kerken gesloten. Maar uit propagandistisch oogpunt zou het voor Adzsjoebej een prachtig
resultaat zijn.
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Gedurende de recente onderhandelingen te Budapest en in Rome waren de
gemachtigden van Kádár niet geneigd om te spreken over de vraag, of gelovige
katholieke kinderen geen enkele achterstelling ondergaan op de scholen en de
universiteiten, en of de Hongaarse katholieke pers in vrijheid haar taak zou
kunnen vervullen, want zo werd geantwoord een dergelijk probleem
bestaat niet: katholieke studenten ondervinden geen enkel nadeel, en persvrij heid is -door de grondwet gegarandeerd.
De afgevaardigden van de Hongaarse regering wezen de eisen van het Vaticaan tot terugkeer van Bertalan Badalik OP. en józsef Pétery, resp. bisschop van
Veszprém en Vác, met stugheid van de hand. Het resultaat van de reeds maanden, zelfs jaren durende onderhandelingen werd in de wereldpers met ophef
gepubliceerd. Naar onze mening is het 'succes' pover. De bisschop van Csanád
werd benoemd tot aartsbisschop van Kalocsa, als opvolger van de overleden
mgr. József Grösz. Verder werden nog vijf hulpbisschoppen benoemd, en wel
Pál Brezanóczy met de titel van apostolisch vicaris (hij werd geen aartsbisschop), József Cserháty titulair bisschop van Pécs, József Ijjas titulair bisschop
van Csanád (Hamvas is daar aartsbisschop), en verder nog twee hulpbisschoppen József Bank in Györ en József Winkler in Szombathely. In werkelijkheid is
dit een voorlopige regeling. Op nog één punt is overeenstemming bereikt, en
wel de Vaticaanse toezegging om het pauselijk Hongaars instituut in Rome te
ontruimen. In het gebouw van het Romeinse Collegium Hungaricum heerste al
sedert jaren een vreemde situatie: in een deel van het huis wonen Hongaarse
studenten -die een stipendium van de communistische regering ontvangen om in
Rome te studeren. In het ander gedeelte van het gebouw werkt het pauselijk
instituut, en vinden geëmigreerde Hongaarse seminaristen onderdak. In het
geheel woonden er nog slechts twee seminaristen, en deze zijn eind augustus
verhuisd.
Wij verheugen ons over dit gedeeltelijke resultaat, doch laten we onze verwachtingen niet te hoog stellen. In het officiële communiqué wordt niet gesproken over een akkoord, maar over de meer neutrale, internationaal gebruikelijke term 'agreements' . De Kerk in Hongarije leeft thans als het ware in een
dooiperiode, hetgeen gevaarlijker kan zijn dan vorst.
Hoeveel kwelling, angst, geestelijk en lichamelijk lijden, hoeveel vernederingen achter deze, hier slechts summier aangegeven omstandigheden schuilgaan,
daarvan kan de vrije wereld zich nauwelijks een reëel beeld vormen. Het is
daarom des te pijnlijker, dat als gevolg van lichtvaardige conclusies, communistische suggesties in het Westen onnadenkend worden overgenomen. Men ondermijnt daarmee de eer en de heroïsche tegenstand van hen die zwaar beproefd
worden, en die in heel hun wezen de harde werkelijkheid van een op athestische wereldbeschouwing gefundeerd Staatsregiem ondergaan. Noch kardinaal
Mindszenty noch andere representanten van de Katholieke Kerk in Hongarije
hebben -de strijd met de Staat gezocht. Zij kunnen evenwel niet afzien van de
verdediging hunner fundamentele rechten en levensvoorwaarden, als zij zichzelf
en hun roeping niet willen prijsgeven.
Indien de Hongaarse Staat ernstig streeft naar een vergelijk met de Keek, dan
geve men deze de haar toekomende elementaire rechten en haar vrijheid weer.
Daarmee zullen ook andere problemen een oplossing vinden. Eer het zover is
zal het lijden voortgaan; het lijden om onze nalatigheden, en om de fouten van
anderen.
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Tot slot citeren wij de woorden van kardinaal Wyszynski: „Ik ken geen
zwijgende Kerk. In het Oosten (achter het ijzeren gordijn) roept en schreeuwt
de Kerk, jammer genoeg echter voor dovemansoren".
Gij martelaren van ons volk
vraag voor hen
die zich om ons volk bekommeren
kracht, inzicht en eenheid
en smeek om eeuwige, stralende rust
voor hen die hun leven hebben gegeven
voor hun vaderland. Amen.
(Uit 'Maria, redt ons')

KUNSTKRONIEK

Alvar Aalto en de
architectonische cultuur
van vandaag
G. BEKAERT S.J.

This above all: to thine own self be Crue
And it must follow as the night the day
Thou canst not then be false to any man.
Hamlet

E Finse architect, Alvar Aalto, die met Wright, Le Corbusex, Mies uan der
Rohe tot de grootsten onder de architecten van vandaag wordt gerekend,
heeft tot zijn vijfenzestigste verjaardag moeten wachten om het eerste representatieve boek over zijn werk te zien verschijnen Y) . Zo heel verwonderlijk is
dat niet: publiciteit, foto's, commentaren horen eigenlijk niet bij deze man.
Hij is een soort natuurelement dat men zijn gang moet laten gaan, en zijn
gang gaan betekent voor hem bouwen. Aalto kan men dan ook slechts tersluiks
observeren, terwijl hij aan het werk is. Hans Girsberger, onder wiens leiding
het boek tot stand is gekomen, heeft er tien jaar voor nodig gehad') .
We noemden het boek een representatief werk. Dat is het ook. Wel niet
helemaal zoals we dat van Girsberger gewend zijn. Daar is het te weinig
systematisch voor. Natuurlijk hoefde niet alles uitvoerig besproken te worden,
maar men had redelijkerwijze ergens in het boek toch een volledige lijst met
alle werken mogen verwachten. De biografische nota's zijn al even summier.
Bibliografische gegevens zijn er helemaal niet in te vinden. Representatief is
het boek echter omwille van -de gekozen foto's en tekeningen, die een suggestief
en adequaat beeld geven van Aalto's werk.

D

Alvar Aalto is op 3 februari 1898 geboren te Kuortane in Centraal Finland.
Hij studeerde aan de Technische Hogeschool van Helsinki, toen in 1917 de
revolutie uitbrak die Finland onafhankelijk maakte. Het nationale bewustzij n
van de jonge Finse staat uitte zich op architectonisch gbied, . in een.expliciet
zoeken naar teen eigen bouwstijl. Aalto's werk zou echter laten zien dat de
binding aan een concreet milieu en een vaderlandse traditie helemaal geen
tegenstelling hoeft in te sluiten tot universaliteit en dat verbijzondering van de
vorm nog geen provincialisme hoeft te zijn.
) H. Girsberger, Alvar Aalto 1922 -1962, Zürich, 227 pp., 600 ill., geb. 65 Zw. F.
Girsberger, die anders nooit schrijft, voelde zich verplicht in het voorwoord te
verklaren: „Aalto is niet van het slag mensen dat zich om publiciteit bekommert.
Hij stelt het nog minder op prijs lastig te worden gevallen. Zijn brieven hebben de
waarde van unieke documenten. Is het dan te verwonderen dat tussenpozen in de
onderhandelingen van een jaar of twee het geduld van de uitgever hard op de proef
hebben gesteld?" Aalto is inderdaad een man die zijn eigen levensritme schept en dat
door geen enkele omstandigheid, ook niet door tijdschema's, laat verstoren. Wat Girsr
berger ondervond, hebben ook sommigen van zijn bouwheren wel eens moeten ervan
ren.
1
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Zijn studies beëindigde hij in 1921. Onmiddellijk daarna trok hij op verkenning door Europa om zich op de hoogte te stellen van wat er daar in de
architectuur gebeurde. Ook dit tekent zijn persoonlijkheid. Hoe spontaan,
intuïtief, ja eigenzinnig hij ook is, hij heeft zich nooit opgesloten in een ivoren
toren. Niet alleen kent hij de moderne architectuur door en door en heeft hij
persoonlijk contact met de voornaamste architecten, maar hij is helemaal thuis
in de moderne westerse cultuur, haar tradities en haar actuele ontwikkeling.
Toen hij in 1922 zelfstandig begon te werken zijn eerste realisatie was
een reeks paviljoenen voor een industrietentoonstelling te Tampere was de
moderne architectuurbeweging al volop aan de gang. Aalto wilde zich daar bij
aansluiten, maar hij stond er zeer nuchter tegenover. Hij_ weerde alles wat
onecht was of zijn evenwicht in het gedrang kon brengen, alles wat slechts een
papieren bestaan heeft of alleen uit woorden is samengesteld. Hij wilde bouwen.
Uit wat hij rond zich vond, verzamelde hij wat voor dat bouwen dienstig kon
zijn. Of dat samengevoegd kon worden tot een coherente theorie, was de
laatste van zijn bekommernissen.
Hij was daarin een echte Fin. Hoe universeel hij ook gericht was, nooit
verloochende hij zijn Finse aard. Een van zijn medewerkers, Leonardo Mosso,
heeft me eens verteld hoe juist dát hem steeds had getroffen: Aalto leeft en
denkt internationaal als een Fin, als een zoon van het land dat nog voor meer
dan zeventig procent met wouden is bedekt, waar het klimaat hard is en de
bevolking koppig; het land van de onvergetelijke midzomernacht, de eindeloze
schemeringen, het zilveren licht op de meren, het land waar de natuur overal
aanwezig is, tot in het stadsbeeld van Helsinki toe. Deze natuurverbondenheid,
deze isolatie, en de levenskunst ook van het Finse volk, dat geen Noors volk is
maar uit warme Aziatische streken afkomstig, hebben het gedeeltelijk behoed
tegen de industrialisatie, de vertechnisering en de rationalisering van de 19e
eeuw. Hier staat men tegenover die waarden iets onafhankelijker dan elders.
De mens blijft er primeren. En dit heeft zijn directe weerslag op de status van
de architect ) .
Na zijn huwelijk met Aino Marsio (^- 1949), die een van zijn trouwste medewerksters zou worden, vestigt Aalto zich in 1927 in de oude Finse hoofdstad
Turku. Hij werkt er een tijdje samen met de iets oudere maar gelijkgezinde Erik
Bryggman (1891 - 1955). Hun voornaamste gemeenschappelijke werk was het
tentoonstellingsgebouw ter gelegenheid van het zevende eeuwfeest van de stad
in 1929. Wat wij van deze architectuur kennen, blijft door zijn bescheidenheid,
kleurigheid en vindingrijkheid ook nu nog een voorbeeld in het genre. Het
vormelijke functionalisme van het Bauhaus werd hier reeds voorbijgestreefd.
Aalto bezielde het zo van binnenuit dat hij er de grenzen van doorbrak.
Zes jaar blijft hij in Turku wonen. In die jaren bouwt hij de eerste grote
werken die zijn naam vestigen: de zetel van het dagblad Turun Sanomat; de
bibliotheek van Viipuri, die tijdens de Fins-Russische oorlog vernield werd,
,3 ) cfr. Gerhard Held, Architectuur in Finland, in Streven, mei 1958. Ruimere
informatie hieromtrent vindt men in H. J. Becker, W. Schlote, Neuer Wohnbau in
Finnland, Karl Kramer Verlag, Stuttgart, 148 pp., 331 afb., D.M. 42, een boek dat
zo pas in een volledig herwerkte en uitgebreide uitgave is verschenen. Het werk van
een dertigtal Finse architecten, meestal van internationale vermaardheid, wordt hier
voorgesteld. Onder hen ook Aalto, die op de hedendaagse architectuur in Finland een
zeer grote invloed uitoefende.
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maar nu in haar oorspronkelijke staat hersteld is; het sanatorium te Paimio; een
model-minimum-appartement op de tentoonstelling van Helsinki in 1930 met
de eerste stapelbare stoelen in metaal en in hout. Deze 'kubistische' gebouwen
laten zien dat Aalto zich de vormentaal van de internationale avant-garde
terdege eigen heeft gemaakt, maar ook hoe zuiver, doordacht, gevoelig en fantasievol hij ze weet aan te wenden. Later zal hij de heldere, maar beperkte logica
van deze vormentaal overstijgen, maar alle kenmerken die dan rijper naar voren
zullen treden, zijn in het werk van de nauwelijks dertig jaar oude architect reeds
aanwezig.
Ten onrechte beschouwt de kritiek het gebouw van de Turun Sanomat soms
slechts als een variante van -de internationale stijl. De revolutie welke de nieuwe
beweging had voltrokken, was voor Aalto niet ver genoeg gegaan. Ze liet de
academische opvatting onaangetast, dat architectuur ontworpen wordt in het
tweedimensionale vlak van de tekenplank. In theorie pleitten de architecten van
de twintiger jaren voor de vrije plattegrond, maar onbewust bleven ze in verdiepingen denken. Een Wright was over deze essentiële beperking heen gekomen.
Adolf Loos wilde ze bewust uitschakelen in zijn Tzarahuis van 1926. Intuïtief
overwon Aalto ze in zijn Turun Sanomat: een gebouw dat niet bestaat uit
samengevoegde plattegrond en gevels of uit opeengestapelde verdiepingen,
maar dat één, in alle richtingen werkende, gedifferentieerde ruimte vormt.
In zulk een ruimtelijke architectuur wordt de verticale binding even belangrijk
als de horizontale spreiding. De betonnen pijlers in de stapelplaats en de rotatiekamer vormen geen plastische uitdrukking meer van een dragende functie zoals
onder het Zwitsers huis te Parijs van Le Corbusier uit diezelfde tijd, maar zoals
bij Wright of in sommige latere constructies van Nervi worden ze door hun
bijzondere vormgeving de primaire elementen van de ruimtebepaling. Ruimtelijke architectuur veronderstelt verder niet alleen de doorwerking van de binnenruimte op zichzelf, maar ook haar verband met buiten. Architectuur is
immers niets anders dan de concrete zingeving van de ene ruimte waarin het
menselijke leven zich ontwikkelt. Ook dit aspect wordt hier reeds onderstreept,
zoals overigens twee verdere karakteristieken die onmiskenbaar Aalto's hand
verraden: de zorg voor het detail en de aandacht voor het licht. Meer dan
welke moderne architect ook is Aalto zich ervan bewust dat ruimte ontstaat in
let„-. licht. Voor het eerst zien we hier zijn typische lichtkoepels verschijnen.
Als vanzelf schakelen ze zich in de ruimtelijke doorwerking in. Maar niet alleen
de inval van het licht van buiten is zorgvuldig bestudeerd. In de plaatsing van
de kunstmatige verlichting, die in Finland een belangrijker rol speelt dan
elders, toont Aalto zich nog van een andere kant: een scherpzinnig technisch
vernuft leidt hem bij het vinden van uitgebreide vormmogelijkheden.
Het merkwaardigste in deze functionele architectuur is echter haar menselijke
schaal. Ergens is er nog wel een puristische trek te bespeuren, vooral in de
gevel, maar in zijn geheel is dit werk geen programmatische architectuur meer,
die bouwt voor idealen en met de mens in zijn concrete en onberekenbare complexiteit niet veel weet aan te vangen. Aalto's mensopvatting is door en door
democratisch. Hij bouwt voor de vrije, individuele, concrete mens, niet voor de
profetische, de utopische, de futuristische. Niet voor de mens van morgen, maar
voor die van vandaag. Dat is misschien de enige manier om voor morgen te
bouwen.
Deze wezenlijke trek van Aalto's architectuur manifesteert zich nog duide-
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lijken in een gebouw dat uiteraard op de mens zelf !is afgestemd: een ziekenhuis.
Het sanatorium van Paimio bezorgt Aalto ineens een plaats onder de prominenten van de moderne architectuur. Gedeeltelijk is het succes van dit werk te
verklaren door het feit dat het bekend geraakte op een ogenblik dat men in
Europa, zowel in de landen met opkomende totalitaire regimes als elders, alle
hoop op een doorbraak van de internationale architectuurstijl van de avantgarde had opgegeven en nog slechts heil verwachtte van architecten als de
Japanner Sakakura en de Braziliaan Lucio Costa. H. R. von der Mühll heeft
verteld welk een verrassende indruk de foto's van Paimio maakten toen Aalto
ze in 1933 op de terugreis van Athene in een groepje Ciam-architecten liet
circuleren. Hier werd duidelijk dat er ook in Europa nog uitzicht was, al besefte
men niet direct hoezeer deze jonge architect de cerebrale en academische beperkingen van de Europese avant-garde reeds achter zich had gelaten en hoe
weinig hij zich aan stijlconventies gelegen liet.
In dit ziekenhuis toonde Aalto zich zo'n consequente functionalist, dat hij de
eenzijdigheid van het functionalisme meteen overwon en het liet samenvallen
met hetgeen als zijn tegendeel gold, een 'organische' architectuur. Beide woorden verliezen in dit werk hun betekenis als stijlbepalingen. Met de theorieën van
de jaren dertig kan men een gebouw van Aalto niet onderscheiden van een van
Gropius, Mies van der Rohe of Le Corbusier. Het onderscheid ligt in de aard
van de vormelijke aandacht. Nemen we een extreem voorbeeld: het Schröderhuis dat G. Rietveld in 1924 gebouwd heeft, een van de meest typische gebouwen van de moderne architectuur 4 ) . In het mooie kwadraatblad dat Rietveld er
in 1963 bij de steendrukkerij de Jong & Co over publiceerde, schrijft hij : „We
gebruikten uitsluitend primaire vormen, ruimten, kleuren, omdat deze zo elementair zijn en omdat ze vrij zijn van associatie. Men vond in die tijd machinaal
ontstane vormen nog koud en had weinig waardering voor hun strakheid en
zuiverheid. Stalen profielen werden hier openlijk in de compositie opgenomen,
om aan te tonen dat constructie en schoonheid geen tegenstellingen behoeven te
zijn'. En we zouden verder kunnen citeren uit de architectonische grammatica
die Rietveld hier opstelt. Zeker, Rietvelds uitdrukkelijke vormelijke aandacht
sluit een perfecte functionaliteit van het wonen niet uit, zoals Aalto's functionaliteit ook de aandacht voor de vorm niet uitsluit. Maar Aalto's aandacht is van
een andere aard. Wanneer hij, eveneens dertig jaar later, over zijn sanatorium
te Paimio spreekt, dan komen er geen woorden als 'vorm', 'compositie' bij te
pas, beslist niet 'beperking tot primaire vormen, ruimten, kleuren . . . ' . Zakelijk
noteert hij dat het hoofdelement waar hij van uit is gegaan, de individuele
ziekenkamer was. Nergens een zweem van vormelijk programma. Van bij het
begin van zijn loopbaan staat Aalto in een ander perspectief. Later zal hij ook
naar een meer bewuste vormelijkheid evolueren en zijn architectuur zal er rijker
door worden, maar de aard van de vormelijke aandacht zal steeds dezelfde
onacademische, niet-idealistische, democratisch-menselijke blijven, wars van elk
programma en van elke autonome vormwil.
Deze vrije denkwijze wordt in het sanatorium te Paimio reeds manifest in
het spontane grafisme van de plattegrond. Het denken in assen en geometrische
schema's heeft Aalto hier, zij het nog aarzelend, opgegeven om zich te laten
leiden door de spontaneïteit van de hand die haar weg zoekt over het papier.
4)

cf. Streven, augustus~september 1964, pp., 1098.1105.
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Vaak doen Aalto's schetsen aan als de notulen van een mentale conversatie, een
bezinning op papier. Hij zou eens gezegd hebben: na me grondig op de hoogte
te hebben gesteld van het programma vergeet ik het weer en concentreer me
helemaal op de vorm. Maar ons komt het voor dat het precies de intuïtie van
de functie in haar volste menselijke omvang is die alle denkschema's en de
idealistisch-cerebrale mensopvatting die eraan ten grondslag ligt, doet barsten.
Niet alleen de plattegrond is het resultaat van deze intuïtie. Heel de ruimtelijke
geleding van het sanatorium is ervan doortrokken. Academische architectuur,
hebben we al gezegd, denkt in. twee.. dimensies: door deze in 4e verschillende
richtingen op elkaar af te stemmen moet dan ruimte ontstaan. Een academisch
gebouw kan men dus bijna helemaal aflezen van de tekeningen en iedere tekenuig.. ,van _pplattegrond of gevel staat op zichzelf . Aalto echter, die ruimtelijk
denkt en.. niet .in vlakken, gaat juist andersom te werk.
Spel van ruimte was de bibliotheek van Viipuri, ontworpen in 1927 en
gebouwd van 1930 tot 1935. De plannen zijn geen composities meer, maar
zuivere werktekeningen. Om zich het gebouw te kunnen voorstellen moet men
ze alle samen nemen, iedere tekening staat in een onmiddellijke relatie tot al de
overige. Ze overlappen elkaar. Aalto heeft zich hier niet gehouden aan één
hoogte per verdieping. De verschillende verdiepingen steken in elkaar. Zelfs in
één: ruimte heeft men verschillende hoogteniveaus. Meteen heeft Aalto hier een
schoolvoorbeeld gesteld van zijn eenvoudige, maar in haar simpelheid geniale,
werkwijze. Hij maakt zijn opgave zo doorzichtig, dat zij de oplossingen als
vanzelf suggereert. Hij zit niet met vooropgezette schema's geplaagd die voor de
hand liggende oplossingen vaak onmogelijk maken.
In een openbare bibliotheek, waar de bezoeker rechtstreeks bij de boeken
moet kunnen, moet de wand zoveel mogelijk plaats bieden voor de rekken, moet
de ruimte overzichtelijk zijn voor de bibliothecaris, moet een rechtstreekse inval
van het licht worden vermeden en moet er toch voldoende licht zijn, zonder
schaduwen. Deze vanzelfsprekende overwegingen inspireerden Aalto tot een
ruimte die een van de knapste is in zijn oeuvre. Ze heeft iets definitiefs, zo dat
ze dertig jaar later, bijna letterlijk, alleen met een nog grotere soepelheid in de
plattegrond, overgenomen kon worden in de bibliotheek van het cultuurcentrum
te Wolfsburg.
Alles in dit gebouw is op-en-top Aalto. Tot de lampenhouders en de deurklinken toe. Maar vooral dan toch het houten plafond van de voordrachtszaal.
Voor het eerst gebruikt hij hier op grote schaal hout, het materiaal van zijn
voorkeur. Met zijn grillige golvende lijn de golvende lijn van de Finse
meerkusten blijkt een van Aalto's lievelingsthema's te zijn is het plafond
geplaatst in een vierkante ruimte, dit om akoestische redenen. Weer zijn het
technische overwegingen die Aalto tot een vormgeving inspireren, die alle
rigiede en statische ruimtebepalingen opheft om ze in een dynamische bewogenheid te laten meespelen.
De vier hierboven besproken werken vormen enigszins een geheel, te onderscheiden van het latere werk. Wezenlijk verandert er niets meer in zijn opvatting over mens en architectuur, maar de karakteristieken worden meer gedif f erentieerd, complexer en rijker, ze krijgen meer omvang en diepgang; ze ontplooien zich vrijer, met grotere zwier en schittering. Wat hij nog enigszins
onkritisch van de internationale vormentaal had overgenomen, gaat hij steeds
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meer als paneigenheid en belemmering ervaren. Aansluitend bij de nieuwe internationale stijl (en ook wel bij de classicistische Finse architectuur) had hij zijn
gebouwen tot dan toe graag wit gepleisterd. Door de textuur van de gebruikte
materialen te bedekken werden gemakkelijker zuivere vormen mogelijk. Maar
Aalto gaat nu deze compositorische vormwil steeds meer verlaten. Hij gaat het
materiaal laten leven.
Reeds in zijn eerste periode hield hij zich intensief bezig met de verschillende
materialen. Hij experimenteerde vooral met hout, dat hij trachtte te buigen en
te plooien. In 1931 stichtte hij de firma Artek, in de eerste plaats omdat hij ook
de binnenhuisinrichting van zijn gebouwen zélf in de hand wilde houden. In
een beperkte serieproduktie vervaardigde hij er meubelen en gebruiksvoorwerpen, waarvan hij de prototypes zelf voortdurend kon corrigeren.
In 1933 vestigde hij zich te Helsinki, waar hij zich een eigen huis bouwde.
Zijn zin voor de eigenheid van elk materiaal en het onderlinge contrast leefde
hij hier volledig uit. De laatste resten van horizontale of verticale assen, bijvoorbeeld in de vensterverdeling, zijn hier volledig verdwenen. De overgang tussen
binnen- en buitenruimte komt op het voorplan. Het werk kan als een soort
proefstuk beschouwd worden voor de grotere werken uit de dertiger jaren: de
tentoonstellingspaviljoenen te Parijs (1937) en te New York (1939) ; de villa
Mairea (1937 - 1939) ; de cellulosefabriek te Sunila (1935 -1939, uitgebreid in
1951 - 1954) .
Het Finse tentoonstellingspaviljoen te Parijs sluit direct aan bij het eigen
huis te Helsinki. Tussen de protserige paviljoenen van Duitsland, Rusland en
Frankrijk stond het Finse paviljoen als een oase onder hoge bomen, een verblijf plaats voor de mens, vrij van elke representatiezucht, uitnodigend, vriendelijk;
maar ook sterk, zonder een spoor van romantische vertedering. Het was er gewoon, door zijn bestaan zelf getuigend van een positieve levenswaarde. Daaruit
alleen putte het zijn aantrekkelijkheid.
De schaal was niet bepaald door abstracte overwegingen, maar door de bezoekende en zich bewegende mens, en die beweging begon niet pas bij de
toegang tot het gebouw. Aalto rekende hier af met een ernstig urbanistisch
probleem van onze dagen: de dode ruimten tussen de gebouwen. De ruimte
rond het gebouw werd betrokken in de krachtlijnen van de architectuur. De
gesloten wand schiep geen discontinuïteit tussen binnen en buiten. Het is
immers een misverstand van veel moderne architectuur, te menen dat alleen
openheid en vooral glazen vlakken een boeiende relatie tussen binnen en buiten
tot stand kunnen brengen. Deze heffen integendeel vaak én binnen én buiten
én de overgang tussen beide helemaal op. Aalto echter betrok buiten in zijn
binnenruimte door middel van zijn piazettas en patio's en omgekeerd deelde de
kracht van de binnenruimte zich aan de omgeving mee, een beetje zoals in een
magnetisch krachtveld. Het paviljoen was een uiterst verfijnde synthese van
functionele coherentie en stilistische beheerstheid. Het was tevens een prachtige manifestatie van Finse materialen en vakmanschap.
In Parijs had de Finse administratie het Aalto bijzonder lastig gemaakt. (Zelfs
in een architectonisch paradijs als Finland schijnt te zijn, is dat dus mogelijk) .
Met het tentoonstellingspaviljoen te New York neemt hij weerwraak. Samen
met zijn vrouw dient hij drie projecten in: ze worden met de eerste drie prijzen
onderscheiden. Maar nu stelt hij zijn voorwaarde: volledige vrije hand, ook
voor de binneninrichting. Want begrip voor de concrete mens betekent no a niet
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dat de architect steeds precies denkt zoals de bouwheer. Aalto kreeg de gevraagde vrijheid en hij gebruikte ze om zijn meest briljante werkstuk te realiseren. In een reeds bestaand gebouw bracht hij een grote, houten, schuin golvende wand aan. Opnieuw liet hij zich daarbij leiden door praktische overwegingen: er ontstond aldus een groter tentoonstellingsoppervlak, dat tevens gemakkelijker te benaderen was. Maar in de uitwerking bracht dit een weelde van
vormelijke en ruimtelijke consequenties mee. De zestien meter hoge zaal kreeg
ineens een onverwachte ruimtelijke binding en bewogenheid. De ruimtelijke
beweging van de grote wand wordt aan de andere zijde opgenomen door een
galerij met restaurant. Ook dit was weer zuiver functioneel gezien: de bezoeker
van het restaurant kon voortgaan de tentoongestelde zaken rustig in zich op te
nemen.
Het landhuis Mairea wordt wel eens beschouwd als hét meesterwerk uit
Aalto's vooroorlogse tijd. Hij bouwde het van 1937 tot 1939 voor de industrieel
Harry en diens vrouw Maire Gullichsen, die een van zijn voornaamste medewerksters was. Deze laatste omstandigheid is niet zonder belang. Aalto's architectuur is immers gevoelig voor dergelijke betrekkingen. Dat is overigens haar
zwakke kant. Het cultuurcentrum van Wolfsburg niet te na gesproken schijnt ze
niet helemaal te kunnen gedijen buiten het Finse klimaat. Het M.I.T.-dormitory
te Cambridge (Mass.), het woningblok in het Hansaviertel te Berlijn en dat van
de Neue Vahr te Bremen behoren niet tot zijn meest geslaagde werken.
In het Mairea-landhuis echter, dat voor vrienden werd gebouwd in een
typisch Finse streek in de buurt van Noormarkku, kon Aalto zich tenvolle
uitleven. Met een ongekende virtuositeit bespeelde hij hier alle registers van zijn
kunst tegelijkertijd. Alle tot hiertoe gesignaleerde kwaliteiten vinden . we hier
terug. We zouden er slechts een paar superlatieven aan toe moeten voegen. En
precies daarom staan we tegenover dit schitterend werk iets terughoudend. De
gevaarlijke neigingen die in Aalto's architectuuropvatting sluimeren, schemeren
hier door. Met al zijn handigheid blijkt hij hier niet in staat, vooral in het
uitwendig volume, voldoende coherentie tot stand te brengen. Hij dreigde zijn
evenwicht te verliezen door alles te zetten op de ongecontroleerde spontaneïteit
van het individu, op een barokke zwelging in ruimtelijke en vormelijke vrijheid.
Maar de heldere woonruimte maakt alles weer goed.
De villa Mairea maakt Aalto's verhouding tot de natuur duidelijk. In tegenstelling met de nog romantische natuuropvatting van een Wright, die de mens
als een deel van de natuur in de natuur laat opgaan en zijn woning als een
heuvel in het natuurlijk landschap wil laten verdwijnen, of de misschien al even
romantische werkwijze van Le Corbusier, die zijn bouwwerken als gesloten
kristallen van de grond verheft om de natuur toch maar ongeschonden te
bewaren, is Aalto's houding tegenover de natuur, zoals zijn houding tegenover
het leven, van een haast zakelijke vitaliteit. De natuur is voor hem niet méér,
maar ook niet minder dan een vitaal element, dat gehumaniseerd moet worden,
voor de mens bewoonbaar gemaakt. Zij behoort tot zijn architectuur. Finland
met zijn grondgebied dat even groot is als Duitsland en slechts vier miljoen
inwoners telt, biedt in dat opzicht nog mogelijkheden.
Aan deze nuchtere, maar vitale houding van de mens ten opzichte van de
natuur gaf Aalto een bijna symbolische uitdrukking in zijn industriesom pl'ex te
Sunila, dat een cellulosefabriek omvat op de punt van een schiereiland gelegen,
en een woonwijk aan de overkant van de baai. Hij was 37 jaar oud toen hij
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eraan begon. Hij kreeg hier de unieke, maar gevaarlijke kans om op een maagdelijk terrein een volwaardig levensmilieu voor de mens te ontwerpen. Hij werd
hier niet alleen met de verhouding tussen mens en natuur geconfronteerd, maar
ook met die van de mens tot de techniek. Tegenover de techniek staat hij op
dezelfde wijze als tegenover de natuur. Hij wijst ze niet af. Hij exalteert ze ook
niet. Hij leeft ermede, maar laat er zich niet door bepalen. Zoals vroeger in de
fabriek van Toppila (1930) of later in de zagerij van Varkaus (1945), de
magazijnen van Karhula (1945 - 49) en verscheidene andere industriële gebouwen, laat Aalto zich in Sunila niet meeslepen door het grandioze van de
techniek, maar zonder het technische karakter van het immense complex aan te
tasten geeft hij het door de verhoudingen, de schikking, de variëteit van de
verschillende onderdelen, zowel in het algemene silhouet als in de inwendige
geleding, een menselijke schaal.
Eén feit uit de geschiedenis van dit gebouw was bijzonder kenmerkend. De
ingenieurs van de fabriek wilden het hele terrein nog effener en kaler maken
dan het al was. Zij redeneerden weer vanuit abstract-idealistische premissen,
waarin de mens met al zijn complexe verhoudingen slechts een spelbreker is.
Maar Aalto verzette zich daartegen, hij trad zelf als spelbreker op. Het ideaal
is niet steeds zo ideaal als het er uit ziet. Het enig werkelijke ideaal kan slechts
gevonden worden in een genegen aandacht voor de concrete werkelijkheid. Het
gebouw moest hier ingevoegd worden in de natuurlijke situatie waarvan Aalto
intuïtief de mogelijkheden had doorzien. Het werd niet alleen vormelijk en
menselijk een winstpunt, maar ook technisch: hij revolutioneerde het traditionele produktieproces door het in verschillende niveaus te splitsen.
Bij de fabriek hoorde ook de woonwijk. Op de verschillende woontypes die
Aalto in de loop van zijn ontwikkeling ontwierp en op zijn experimenten met
de mogelijkheden van de prefabricatie kunnen we hier niet ingaan. Wel noteren
we dat zijn kracht niet ligt in de rijenbouw. In zijn architectuurfilosofie bezit hij
als het ware geen elementen om daarover na te denken; hetrijhuis wil hij zoveel
mogelijk uitschakelen; hij wil het zo individueel mogelijk oplossen. Meer aandacht verdienen in dit verband de urbanistische principes die Aalto hier toepaste en waarop hij ook in zijn latere urbanistische projecten o.a. te Rovaniemi,
de hoofdstad van Lapland, en in Imatra voort zal bouwen. Eigenlijk zijn het
dezelfde principes waardoor hij zich in zijn architectuur laat leiden. Ook de
stedebouw heeft immers zijn tol, en welke zware tol, moeten betalen aan de
compositiewil van de ontwerper aan de tekenplank, waarop het ene schema na
het andere ontstond, het ene al intelligenter en eenzijdiger dan het ander, alle
even programmatisch ongenietbaar, alle even weinig gemaakt voor de levende,
concrete, gewone mens. Onze stedebouw is over het algemeen een maat te groot,
hij sluit nergens op het leven. Voor Aalto echter is dat leven het uitgangspunt.
Stedebouw is voor hem iets heel anders dan de rationele organisatie van verkeer,
werk- en woongelegenheid, al hoort dat alles er ook bij. Stedebouw evenals
architectuur het ene bestaat niet zonder het andere wil een milieu scheppen waar de mens hygiënisch, gezond, prettig en zinvol in gemeenschap kan
leven, een milieu waarin de tendens van de moderne mens naar een intensief
stadsleven wordt gerespecteerd zonder de nadelen welke dat in onze onaangepaste steden meebrengt. Aalto dreef de bevolkingsdichtheid van zijn wijk
genoeg op om een sociale en culturele bedrijvigheid mogelijk te maken. Hij
plaatste de huizengroepen zo tegenover elkaar dat ze een eigen individualiteit
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verwierven en samen toch een milieu vormen. Ongetwijfeld werd._hi dom_._
gehQ1pen , c r - de geografische en . economische situatie van Finland, die hem
toeliet - betrekkelijk kleine economische eenheden op te trekken midden in: de
natuur, of beter nog, de natuur tot een integraal bestanddeel van zijn stad te
maken.
Aalto's verblijf in Amerika als professor aan het College of Architecture van
het Massachusetts Institute of Technology bracht de opdracht mee voor een
groot studentenhome, het Bakerhouse (1948) . Met de plattegrond die zich in
een grillige curve slingert, de ruimtelijke doorwerking van het trappenhuis, de
uitbouw van het restaurant met zijn bovenlichten, de massieve beklemtoning
van het volume draagt het met recht en eer Aalto's naam. Het deed vele architecten in de U.S.A. en over de gehele wereld opkijken omdat het zo manifest
tegen de vogue van het ogenblik stelling nam. Maar toch mist dit werk, dunkt
ons, die laatste vorm- en ruimtebeheersing, die boeiende differentiatie welke
Aalto's andere naoorlogse gebouwen kenmerken. Een der voornaamste daarvan
is het raadhuis van S iynátsalo.
Siiyn^.tsalo is een eiland in het Páj annemeer. Omwille van de groeiende
industrie werden er in 1945 nieuwe urbanisatieplannen gemaakt. Aalto diende
een project in en mocht de eerste etappe ervan uitwerken: het raadhuis, dat in
zijn plannen de spil vormde tussen het oude dorp en de nieuwe uitbreiding.
Het werd een stadscentrum dat men niet beter kan vergelijken dan met de
spontaan en direct gegroeide centra van de middeleeuwse Italiaanse steden.
Het centrum werd opgetrokken rond een binnenplein dat een verdieping
hoger ligt dan de straat. Het eigenlijke raadhuis vormt slechts een klein gedeelte
van het al niet grote complex, dat verder een openbare bibliotheek, enkele
appartementen, een café, een zestal winkels en kantoren voor de lokale industrie
omvat. Winkels en kantoren zijn van de buitenzijde, de straatkant, toegankelijk;
de andere ruimten bereikt men over het verhoogde binnenplein. Op een boeiende wijze zijn de verschillende functies dooreengevlochten. Dat komt ook tot
uitdrukking in de architectuur, die in haar overzichtelijke eenheid toch een
differentiatie en dooreenwerking van de verschillende architectonische geledingen laat zien.
Als we even terugkijken naar het eerste werk uit de dertiger jaren, dan
merken we voldoende afstand om van een nieuwe periode te spreken. Ze vangt
niet helemaal bruusk aan. Ze werd reeds voorbereid in Aalto's eigen huis, in de
villa Mairea, in het Amerikaanse Bakerhouse. Maar in Siynátsalo is ze tot volwassenheid gekomen. De jeugdige uitbundigheid en de vormelijke nonchalance
zijn gerijpt tot een bij Aalto tot nog toe ongekende vormelijke aandacht, die
zelfs op zoek schijnt naar een nieuwe monumentaliteit. Deze gaat echter Aalto's
bekommernis, de menselijke integratie, niet in de weg staan. Hij heeft nu op
zijn weg ook de vorm en de compositie als een menselijke waarde en noodzaak
ontmoet, maar hij laat nooit toe dat ze eigenzinnige, tyrannieke factoren worden.
Ze worden bepaald door de eigen groeiwetten van ieder werk apart, nu nog
meer dan vroeger. Steeds meer krijgt Aalto's werk een grotere individualiteit,
een zo diepe individualiteit, dat ze universeel wordt. In Siynátsalo, waar deze
haar hoogtepunt bereikt, hebben we te doen met een specifiek Finse heimatstijl
die van universele waarde blijkt te zijn, zoals -de Italiaanse stadstijl waar we het
juist over hadden. Aalto's werk is zo typisch en zo universeel, dat het beide
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tegelijk kan zijn, zoals het ook met evenveel recht charmant en monumentaal,
intiem en publiek kan genoemd worden.
Wanneer men onder de pijnbomen door naar dit gesloten en toch vriendelijk
gebouw toe gaat bomen vervullen hier de functie van gevels, zegt Gutheim
kan men zich niet voorstellen wat er binnen aan architectonische heerlijkheid
verborgen zit. De orthodoxe functionalisten kunnen gerust zijn: de verschijning
buiten is niets anders dan de omhulling van de binnenruimte. En toch geeft
deze architectuur zich naar buiten slechts ten dele prijs. Haar schoonste geheim
is haar inwendigheid, waarvan de kern ligt in de raadzaal.
Het contrast tussen verschijning naar buiten en het leven naar binnen is nog
scherper in het kantoorgebouw Rautatalo te Helsinki. Oppervlakkig gezien zijn
beide gebouwen niet onder één noemer te brengen. De eenheid ligt dieper dan
in het gebruik van een zelfde vormschema of gelijke materialen. Het respect
voor -de situatie, dat Aalto in Sáyniitsalo tot een gesloten baksteenensemble had
geïnspireerd, inspireert hem nu tot een gordijngevel, een van de meest modieuze
elementen in onze hedendaagse architectuur. Maar door de krachtige profilering
van het bronzen ribbengeraamte, dat met koper is afgewerkt, krijgt deze gordij ngevel een sterke consistentie. Hij begrenst op een even efficiënte wijze als
een baksteenmuur of als de lamellenschutsels voor de vensters van Sayn^.tsalo.
In tegenstelling met de meeste gordijngevels, die precies het omgekeerde bewerken van wat ze beogen, vormt hij geen afsluiting. Geleid langs de diepe prof ielen vloeit de binnenruimte naar buiten en communiceert de buitenruimte met
binnen. Er staat geen scherm tussen beide.
De ruimte die men in de gordijngevel al vermoedt, ontdekt men pas wanneer
men het hellend vlak opgaat naar de grote hal, waar alles omheen is gegroepeerd, een nieuwe uitgave van het verhoogde binnenplein te Sáyn^tsalo. Anders
echter dan daar is het ruimtegevoel hier van een haast obsederende zuiverheid.
De volmaakte rust, de klassieke ordening, de uitgelezen materialen, de stille
aanwezigheid van een beetje levend groen en een fontein in de zwart-witte
ruimte staan in een opvallend contrast met de bonte, drukke straat in het centrum van Helsinki. De ingetogenheid wordt zelfs niet verstoord door de Artekwinkel -die een plaats heeft gekregen in de hal, noch door het café Colombo
waar het warme gouden licht uit Aalto's lampen de hoge eenvoud van deze
architectuur nog beklemtoont.
Ongeveer uit dezelfde tijd dateert het centrale gebouw van het Pensioeneninstituut, eveneens te Helsinki. Met zijn 350 lokalen is het een van Aalto's
omvangrijkste gebouwen; met zijn representatief karakter en zijn luxueuze
uitvoering een van de uitzonderlijkste; met zijn ruime budget- en experimenteermogelijkheden een van de interessantste; alles samen, naar ons gevoelen een
van zijn beste werken. Niet alle kenmerken van zijn architectuur vinden we hier
terug: de curven en schuine lijnen ontbreken. Aalto is echter aanwezig in het
ritme van de volumen, gegroepeerd rond de opnieuw hoger gelegen binnentuin.
Het gebouw groeit in alle richtingen uit, niet vanuit één bepaald centrum, maar
vanuit om het even welk uitgangspunt. Weer is ieder detail ontworpen in
functie van de ruimte. Misschien is hij hier, zoals in de villa Mairea, iets te ver
willen gaan in de specificatie en heeft hij zijn experimenteerlust te vrije teugel
gelaten. Maar dit slaat dan alleen op details als meubelen en lampen, die bijna
voor elk vertrek verschillend zijn.
De monumentaliteit, die in Aalto's naoorlogse werken een constante bestre-
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ving blijkt te zijn, wordt in dit gebouw sterk geaffirmeerd. De mens wordt er
echter niet door verdrukt; ze blijft een factor in de humanisering van -de architectuur, bewustwording van de menselijke waardigheid: „Vorm en monumentaliteit uit de architectuur te willen bannen, verklaarde Aalto in een te Wenen
gehouden toespraak, is ongeveer hetzelfde als wilde men de gedachte aan de
hemel wegnemen uit de grote religies. Ook als wij beseffen dat de arme, kleine
mens, wat wij ook proberen, bijna niet te redden is, de hoofdtaak van de
architect blijft toch, het tijdperk van de machine te humaniseren. Dat kan alleen
door de vorm gebeuren. Vorm is een mysterie, waarvan we niet weten wat het
is, maar het geeft de mens op een of andere wijze een gevoel van welbehagen,
anders dan een sociaal saneringswerk bijvoorbeeld". Dit is direct op het pensioeneninstituut toepasselijk. Zowel de hoge noordgevel als de in terrassen afdalende zuidgevel zijn niet naar buiten, maar naar binnen gekeerd. Het is de
zinvolle ruimte binnenin, die hun vorm dicteerde en ze als een grandioos spel
in een rigiede wijk in het centrum van Helsinki neerzette. Zoals te Sáynátsalo
speelt de hele omgeving hier mee. Beide gebouwen, die wel het tegendeel van
elkaar lijken te zijn, zijn ingegeven door één en dezelfde architectuuropvatting.
Het Kulttuurital o, het cultuurcentrum dat Aalto in dezelfde jaren van 1955
tot 1958 voor het communistische vakverbond eveneens te Helsinki gebouwd
heeft, bezit meer troeven om te verbluffen dan het Pensioeneninstituut. De
feestzaal is een meesterwerk met haar hoge gesloten muren van een speciaal
ontworpen baksteentype; het schelpachtig interieur, waarin plafond en vloer
naar elkaar toeneigen en op een welhaast spectaculaire, maar toch volkomen
natuurlijke wijze Aalto's idee van de ruimte verwerkelijken; de technisch volmaakte organisatie. Maar het gesloten zaalvolume heeft zo'n overwicht op de
bijgebouwen -die er rond een kleine binnenkoer omheen staan, dat deze er erg
schraal uit komen. Bekijkt men alleen de doorsnede, dan schijnt de verhouding
van beide volumes zeer uitgewogen. De werkelijkheid beantwoordt echter niet
aan de tekening.
Tussen de vele andere werken en ontwerpen uit dezelfde periode een
schitterend project voor een sporthal te Wenen; een ontwerp voor een kerkhofkapel te Lynigby in Denemarken, appartementsgebouwen te Berlijn en te Bremen; een pedagogische hogeschool te Jyvaskyhi met een prachtige inkomsthal;
een zomerhuis te Muuratsalo; een technische hogeschool te Otaniemi; een
museum te Aalborg in Zweden; een civic centre te Seináj oki; de villa Carré te
Bazoches-sur-Guyonne; het cultuurcentrum van Wolfsburg; een opera te Essen
kiezen we om onze voorstelling van Aalto samen te vatten de kerk van
Vuoksenniska.

Men kan deze kerk een synthese van Aalto's oeuvre noemen. Ieder van zijn
werken is dat, maar dit -dan toch op een bijzondere wijze. Het resumeert in
zekere zin Aalto's hele evolutie, die gaat van de nonchalance waarmee hij zich
in het begin van een voorgevonden vormentaal bedient, tot de zeer bewuste
vormelijke expressie van de laatste werken. Naar buiten doet deze kerk afstand
van elke monumentaliteit. Ook van het materialenspel; ze keert terug naar de
witte bepleistering. De monumentaliteit en de vormelijke aandacht zijn naar
binnen verlegd. Daar was een duidelijke reden voor. In het dichte sparrenbos
waarin de kerk oorspronkelijk zou staan was een monumentale verschijning
niet op haar plaats. Aalto wilde het gebouw onopvallend in het landschap
opnemen. Alleen de toren, die hij als een sculptuur opvatte, kreeg een meer
11
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monumentale allure. Een zware storm heeft het sparrenbos echter verwoest,
zodat de buitenzijde van de kerk voorlopig een van haar compositorische elementen verloor. Ietwat oneerbiedig kan men het exterieur vergelijken met een
binnenstebuiten gekeerde jas. Meer aandacht besteedde Aalto er niet aan.
Toch verbergt het exterieur het inwendige niet. Het gebouw bestaat niet
meer uit muren met 'n dak erop. Wand en dak zijn op merkwaardige wijze dooreengewerkt tot een organische eenheid. De vensteropeningen bevinden zich daar
waar ze horen, in dak of wand volgens het inwendige organisme. Dit laatste
ontwikkelt zich in alle richtingen in een drievoudig ritme, dat aan het monumentale witte interieur een menselijke, haast vriendelijke schaal geeft. Het
drievoudige ritme is weer ingegeven door een nuchtere functionele overweging.
De grote kerkruimte, die tot duizend personen kan bevatten, wordt in drie
afzonderlijke, ook akoestisch zelfstandige, ruimten onderverdeeld: een kleine
kerk van 250 personen rond het hoofdaltaar, en twee lokalen voor verschillende
paraliturgische doeleinden. Deze lokalen worden afgesloten door elektrisch
bewogen schuifwanden, die meebuigen met de beweging van de ruimte. Aalto
toont hier hoe hij van het geheel, de menselijke volheid van zijn architectuur,
naar de details toe denkt. Men ervaart deze kerkruimte eerst als een geheel;
haar uiterst ingewikkelde differentiatie en honderden verrassende details ontdekt men slechts vanuit haar eenheid. Zij is niet uit details samengesteld, maar
groeit uit tot in de details. En dat is Aalto's handtekening.
Het is een riskante onderneming, Aalto in woorden te willen vatten, hem die
juist aan de overkant staat van de woorden en wiens betekenis ligt in zijn
direct, intuïtief, spontaan contact met de werkelijkheid van de mens van van
daag. In de hedendaagse architectuur betekent het wat, dat een architect vrij
staat tegenover het woord en zich niet aan programmatische banden laat leggen.
Aalto's rol beperkt zich niet tot de aflossing van de internationale stijl uit de
dertiger jaren. Temidden van manifesten en tegenmanifesten staat hij als een
persoonlijkheid die zich in elk concreet werk ten volle engageert en elke bouwkunstige situatie als volledig nieuw beschouwt. Daar is moed, aandacht, genegenheid, tijd, geduld en ook wat creatieve aanleg voor nodig. Een gebouw is
een beetje als een kind. Het kan slechts gedijen in een menselijk klimaat.

THEATERKRONIEK

C. TINDEMANS

Requiem voor
Sean O'Casey

18 september 1964 heeft de Ierse toneelauteur Sean O'Casey voor goed
de stilte en de rust gevonden die hem sedert 30 maart 1880 zonder onderO
breking ontzegd waren gebleven. Professionele kalmte kende hij weliswaar reeds
P

sedert 1928, toen na het afwijzen van The Silver Tassie de breuk met het Abbey
Theatre voltooid werd en hij zich definitief in Engeland vestigde. De bijval van
zijn debuutjaren in Ierland heeft hij daarna nooit meer teruggevonden. Het
waarom van deze negatieve houding van publiek en kritiek kunnen we aflezen
uit de dramahandboeken, waarin hij doorgaans al te bondig vermeld wordt.
Men schuift hem opzij als een sociale woelgeest. Zijn figuren zouden het
karakter van echt tragische personen missen: de politieke substantie overheerst
alles, zodat de mensen nooit méér dan incidentele offers zijn. Men neemt hem
zijn vrijmoedig-politieke opinie kwalijk en raadt hem in wereldbeschouwelijke
dingen meer discretie aan. Toch proclameert de jonge generatie van Britse
toneelschrijvers hem tot een erflater. A. Wesker, S. Delaney, B. Behan, J.
Arden, W. Hall bekennen, zowel wat taal als wat motieven betreft, bij hem in
de schuld te staan. Tegelijk stelt sinds enkele jaren -de monografische en analytische bedrijvigheid van enkele Amerikanen (J. Koslow, R. G. Hogan, D. Krause) en onlangs nog van een jongeman uit India (S. Cowasjee) ons in staat
met iets meer informatie de diverse etappes in zijn evolutie te interpreteren.
Er is tegenover O'Casey ontzettend veel goed te maken.
In een bewuster graad dan de andere Ierse toneelauteurs (Farquhar, Congreve, Goldsmith, Boucicault, Wilde, Shaw, Synge, tot Johnston en Behan toe)
is O'Casey een subjectief auteur geweest. Zijn werk blijft volkomen onverstaanbaar zonder begrip voor zijn nationaliteit, zijn persoon en het milieu uit de
eerste helft van zijn leven. Zelf geen proletariër, heeft hij de taal en de boodschap van de armsten in zijn geboortestad tot de zijne gemaakt. Zijn vader was
een veelbelezen, protestant, en ook dit uitzonderingsstatuut in een homogeen
katholiek Ierland verklaart vele incidenten. Het gezin O'Casey heeft het nooit
breed gehad, maar de echte armoede kwam pas na de dood van de vader in
1886, toen het onder dak moest in de beruchte slums van Dublin. Daar was een
derde der stadsbevolking geconcentreerd, driekwart der gezinnen woonden in
één vertrek, er heerste een ontzettend hoog sterftecijfer. Acht broers en zusters
van Sean stierven op minderjarige leeftijd. Hijzelf leed jarenlang aan een zware
oogziekte die hem uit de school weghield. Toen hij veertien was, leerde hij
zichzelf thuis lezen en schrijven, maar dan ook met een gretigheid -die hem zelfs
tot een diefstal in een boekwinkel dreef. Voor de schouwburg was er geen geld.
Hij kwam aan de kost als straatveger, dokwerker en bouwvakarbeider.
In 1909 richtte Jim Larkins de Irish Transport and General I"orkers Union
op. O'Casey zag er een model ins van pragmatische lotsverbetering voor de
arbeiders, en tijdens -de staking van 1913, die acht lange maanden duurde, liet
hij zich door Larkins zelf benoemen tot secretaris van de arbeiders-militie, de
Irish Citizen Army. Al spoedig werd deze syndicale brigade uitgehold door de
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nationalistische militanten, de Irish Volunteers, en Sean, die ondertussen een
overtuigd socialist was geworden, nam ontslag. Door eigen studie werd hij een
voorbeeldige profeet van de Gaelic League, die de renaissance van de oude Ierse
cultuur propageerde, maar ook daar stoorde hem vrij vlug de 'burgerlijke gezindheid' en hij keerde terug naar de arbeidersbeweging. Zijn vaandel was „the
plough and the stars", het embleem van de Irish Citizen Army, en het werd
voor hem een symbool van vrijheid en waarheid, twee beginselen die elke
verdere beslissing in zijn leven beheersen. Niet echter de arbeiderskruistocht van
Jim Larkins triomfeerde, wel de nationalistische beweging die de Vrijstaat
afdwong. Het was voor O'Casey de mislukking van een levensdoel en deze
mislukking verklaart voor een groot deel de tragische situatie waarin hij zich op
de beslissende ogenblikken van zijn leven gevoeld heeft tegenover zijn geboorteland. Alleen al daaruit kan de fundamentele confuusheid worden begrepen die
in zijn persoon en over hem heen in zijn werk wordt aangetroffen, telkens als
het over Ierland gaat
Na de dood van zijn moeder in 1918, zet hij zich in het hoofd hij is dus
nu 38 jaar oud te gaan schrijven voor het Abbey Theatre te Dublin, waarover
de (latere Nobelprijswinnaar) W. B. Yeats (reeds beroemd door zijn ontdekking van J. M. Synge) en Lady Gregory heersen. Vier of vijf maal worden zijn
eenaktertjes welwillend afgewezen, niet zonder opbeurende raad. Met karakteristieke taaiheid en volharding zet Sean echter door en in 1923 wordt zijn
twee-bedrijven-stuk The Shadow of A Gunman aanvaard. Door het succes
(uitverkochte zalen in een stad zonder cultureel publiek) redt dit drama het
Abbey Theatre van het bankroet. Het volgende stuk, Juno and the Peacock
(1924), oogst een nog ruimer succes en het brengt hem voor het eerst tantièmes
op. Hij is 44 jaar oud en wil voortaan nog alleen van en voor het theater leven.
In 1926 gaat de première van The Plough and the Stars. Het wordt een
schandaal en er breekt een fikse rel los, te vergelijken met het historisch kabaal
rond The Playboy of the Western World van J. M. Synge in hetzelfde theater.
Dat de politie eraan te pas moet komen om de toeschouwers te bedaren, verontrust O'Casey niet zo heel erg; in de unaniem afwijzende pers echter, al spoedig
bijgesprongen door de acteurs die om hun reputatie bezorgd zijn en de auteur
verloochenen, ziet hij zeer duidelijk andere dan theaterkritische criteria. Hij
beseft dat zijn persoonlijke inzet om waarheid en vrijheid in het verkeerde
milieu is gebeurd, trekt de conclusie en verlaat Ierland, „this lovely land that
always sent , f her writers and artists to banishment", zoals de helderziende James
Joyce vroeger reeds had gedicht.
De reden waarom Ierland O'Casey's stuk niet aanvaardde, is vrij gecompliceerd. Net zoals het Synge's plattelandsnaturalisme niet accepteerde, aanvaardde
het Ierse publiek O'Casey's stadsnaturalisme niet, dat de teerbeminde landge^noten enkel in de slums situeerde, dat niets camoufleerde van de sociale ellende
en de morele verdorvenheid, dat figuren introduceerde -die helemaal geen helden
waren zoals de sagen die bezongen, dat klein-individuele lotgevallen veel belangrijker achtte dan de grote revolutie van Pasen 1916, en dat in beste Shakespearestij l tragiek en komiek ongenuanceerd door elkaar haalde. O'Casey's
instinctieve distanciëring wijst principieel elke strijd onder broeders af, weigert
de burgeroorlog als nuttig of wenselijk te behandelen, heeft geen belangstelling
voor de nationalistische motieven van de vrijheidsstrijd. Zijn Ierse landgenoten
sloten liever de ogen voor zijn brutale taferelen van menselijke naijver en waren
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woedend omdat hun bloeiende mannen als blinde dromers werden voorgesteld,
omdat alleen de vrouwen over gezond verstand beschikten (dit blijft een kenmerk in O'Casey's oeuvre), omdat alleen de slachtoffers werden uitgebeeld.
De mannen waren pronkhanen en toonbankhelden en zagen het leven als één
aangename illusie; ze bleven naïevelingen, narren, geen idolen om zich mee te
identificeren. Deze spot was erger dan welke ideologische onenigheid ook. En
daarom moest O'Casey eruit.
O'Casey ging inderdaad. Eerst toevallig, omdat hij te Londen een bekroning
ging ophalen voor zijn stuk. Hij maakte er kennis met G. B. Shaw en de
schilder Augustus John, met wie hij steeds bevriend zou blijven. En hij werd er
verliefd op Eileen Carey waarmee hij in september 1927 huwde. Van een def initieve breuk met het Abbey Theatre, waarmee hij toch nog geen discussie had
gehad, was toen nog geen sprake. Ook deze steun raakte hij kwijt, toen hij
Yeats zijn The Silver Tassie ter lezing toezond. De reden waarom Yeats dit
pacifistische oorlogsdrama weigerde, is essentieel van principieel-dramaturgische
aard geweest, al is precies dit aspect in de lange bekvechterij van weerszij den op
de achtergrond geraakt. Voor O'Casey was het theater uitsluitend een medium
om over de eigen tijd te oordelen en evenals Shaw dat deed heeft hij
zichzelf en zijn kunst een actuele boodschap meegegeven. Ook al bezitten zijn
drama's niet direct een Iers-gelokaliseerde thematiek, steeds sluiten ze volkomen
aan op de directe wereld. Yeats echter sluimerde nog diep in de estheticistische
narcose en indien aan zijn dramatische opvatting ook zoiets als een boodschap
en eenopdracht kan worden toegeschreven, dan precies deze: de actuele mens
uit zijn eigen tijd weg te voeren naar mythische verten en monumentale diepten
en hem oog in oog te plaatsen met tijdeloze psychische opgaven en levensvormen. Deze onverzoenbaarheid der standpunten heeft O'Casey erg harde woorden ingegeven en hij weigerde ook maar iets aan zijn tekst te veranderen. De
eigenlijke breuk met het Abbey Theatre kwam, toen de Abbey-zaakvoerders
weigerden O'Casey's stukken te laten opvoeren in Belfast. De aanleiding was
naar alle waarschijnlijkheid door de directie zelf geprovoceerd.
De breuk met Ierland heeft enkele commentatoren tot de mening verleid, dat
het vuur in O'Casey's werk vanaf dat ogenblik gedoofd is. Ze geven dan wel
toe dat er ook in de latere stukken nog wel verspreide geniale fragmenten te
vinden zijn, maar die groeien niet meer samen tot een innerlijke eenheid.
O'Casey's tragiek zou er dan in bestaan hebben, dat hij zich gedwongen zag
zomaar uit het hoofd nieuwe drama's in een vreemd land te ontwerpen, en al
bezat hij daartoe intrinsiek wel voldoende verbeelding, uiteindelijk miste hij
toch de nodige intelligentie. Ergens zijn deze kathederoordelen wel waar.
O'Casey heeft ook zelf beseft dat hij door de ballingschap armer was geworden,
dat zijn zelfopgelegde vervreemding inging tegen behoefte en liefde. Maar door
aan de provinciale sfeer van Dublin te ontsnappen, heeft hij anderzijds onzeggelijk veel veroverd dat hem, althans in diezelfde mate, zou zijn onthouden
gebleven, indien er geen crisis was uitgebroken. Hoewel The Silver Tassie nog
in Dublin werd geconcipieerd, toch merken we in dit drama reeds -de verruiming
van horizon, stijl en zelf zekerheid; de achtergrond blijft weliswaar de proletarische kring (niet voor niets zette O'Casey ook later altijd ostentatief een pet op
zijn wilde haren) , maar de nadruk valt niet meer eenzijdig en geobsedeerd op
het slumsaspect. De Ierse nationale passies worden reeds stilzwijgend genegeerd

en de oorlog, het motief dat totdantoe slechts op de achtergrond bleef, is nu
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duidelijk het enige waar het om gaat. Stilistisch is er bovendien de merkwaardige afwisseling van naturalistische directheid en symbolische interpretatie. Het
staat boven twijfel dat O'Casey zich niet alleen bewust is geworden dat er zoiets
als een vormgevingsprobleem -bestaat, maar hij experimenteert er ook mee.
De sterk-expressionistische aard van het volgende stuk, W"ithin the Gat e n
(1933), is dan ook helemaal geen verrassing; -dit leidt ons tevens tot de vaststelling, dat men wat al te lichtvaardig gesproken heeft van beïnvloeding door
Ernst Tollers Hinkemann, al bieden de thema's inderdaad wel overeenkomst.
Het verhaal van het onthaal van O'Casey's later werk is een variatie op twee
verwijten: zijn communisme en zijn antiklerikalisme. Voor beide bezwaren is in
zijn oeuvre inderdaad voldoende stof aanwezig. Zowel in Purple Dust (1940),
The Star Turns Red (1940) en Oak Leaves and Lavender (1946), tot Cocka- doodle Dandy (1949), The Bishop's Bon f ire (195 5) en The Drums of
Father Ned (1960) , komen deze motieven constant terug, en O'Casey schuwt
geen zwart-wit-behandeling om zijn inzichten zo stevig mogelijk over het voetlicht te krijgen. Wie O'Casey nader wenst te bepalen, kan er niet omheen, na te
gaan waar deze aggressiviteit vandaan komt, hoe ze in zijn hele levensvisie past
en waarin ze misschien afwijkt van de voorstelling die zijn talrijke tegenstanders
ervan hebben meegedeeld.
In Inish f allen Face Thee Well (het vierde deel van zijn zes-delige in zeer
objectieve vorm gestelde autobiografie) , beweert O'Casey dat hij reeds communist was vóór hij zijn dramatische loopbaan begon. Toch is er bij een -ernstige
analyse in zijn eerste stukken niets terug te vinden -dat deze verklaring bevestigt,
tenzij het niet onmiddellijk relevante feit dat hij zich in de eerste plaats om de
arbeiderslagen van Dublin bekommert. Een echt partijdige toon vinden we pas
in The Star Turns Red (1940) , maar een oppervlakkige lezer kan dan altijd nog
denken dat O'Casey's intuïtieve voorkeur zich onder de druk der oorlogsdreiging nu ook op het Sovjetkamp had gericht. Daarom is de verklaring die
O'Casey zelf (zij het pas in maart 1959) aflegde aan S. Cowasjee, zeer betekenisvol. Als de jonge onderzoeker hem vraagt naar de herkomst en de aard van
zijn politieke keuze, antwoordt hij tegelijk vaag en helder: „Communists have
glorified themselves more ef f ectively in the world than in fiction or plays.
Outlook is always changing. I never lost my Communism, it merely changed by
growing deeper and more certain in me that was the one and only change".
Zijn mening -dat het communisme in de materiële wereld efficiënter werkt dan
in de literaire, lijkt een bekentenis te zijn dat zijn 'rode' stukken niet tegen de
vroegere opkunnen. Het tweede deel van zijn verklaring is m.i. belangrijker:
vanaf het begin voelde en dacht hij communistisch, maar hij miste de oprechte
overtuiging dat zijn geloof de werkelijk enige oplossing was voor -de kwalen in
de wereld. Bovendien verspilde hij tijd en energie door te demonstreren over
Ierse toestanden, zonder zich -ook echt in te spannen om er oplossingen voor te
formuleren. Na W/ithin the Gates echter probeert hij -de raadsels te ontdoen van
hun vraagtekens en wat hij dan als werkzaam medium vooropstelt, is precies het
communisme.
Je kunt in O'Casey inderdaad een communist terugvinden, zij het dan een
zonder propagandistische aspiraties. Hij kijkt niet uitsluitend naar de Sovjetpraktijk voor geestelijke leiding en hij maakt het communisme los van het
marxisme: „Communism isn't an invention of Marx; it is a social growth,
developing through the ages", zegt hij in Rose and Crown, het vijfde deel van
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zijn autobiografie. Dit is een rechtstreekse verwijzing naar zijn eigen levensvorm. O'Casey kan zich niet verenigen (en hier komen zowel zijn protestants
jeugdgeloof als zijn antiklerikalisme naar voren) met de marxistische verfoeiing
van de godsdienst als opium voor het volk; God is voor hem even noodzakelijk
als voor G. Greene of T. S. Eliot. Stephen Spender, die zelf enige ervaring bezit
in dit domein, noemt hem „a Christian Socialist" en nog anderen spreken van
hem als van „a romantic Communist', die verlangt naar een wereldbroederschap
van mensen, verenigd in zang en dans, (Ierse) humor en gezonde sexualiteit,
met een centrale plaats voor het geloof in God. Het lijkt waarschijnlijk dat
O'Casey deze formulering van zijn inzichten met kracht zou tegengesproken
hebben, want zijn geloof dat zijn eigengereide communistische vormen volkomen in overeenkomst waren met de partijlijn, is zeer oprecht geweest. Naar
mijn gevoel liggen zijn persoonlijke afwijkingen ook minder gefundeerd in zijn
onbegrip van het communistische marxisme dan in zijn karakterologische ongeschiktheid om zijn verworven credo in al zijn onverbiddelijke striktheid te aanvaarden. Door zijn drama's bewijst hij dat hij een volkomen eigen interpretatie
heeft van het communisme, met tegelijk christelijke en heidense factoren.
In de kern is O'Casey's communisme niets meer dan een diepe bezorgdheid
voor de armsten onder ons. Deze essentieel christelijke kijk is vercommuniseerd
omdat hij in zijn jeugdervaring de christenheid hand in hand heeft zien gaan
met onrecht en verdrukking en later meende te zien dat het communisme, dat
het zonder God stellen kan, op weg is -om Gods plannen met de wereld te
realiseren. Zoals zovele Britse en natuurlijk niet alleen Britse intellectuelen tussen -de twee wereldoorlogen, zag hij in het communisme het pragmatische evangelie der verlossing, de enige politieke religie die vrijheid belooft van
tekort en honger, en dit hier en nu. Of het communisme in staat is deze visioenen inderdaad te verwezenlijken, is in dit verband bijkomstig; buiten twijfel
echter staat, dat O'Casey's vertrouwen in dit geloof diep oprecht is geweest.
Het pijnlijke resultaat van deze affiliatie is geweest dat O'Casey moeilijk te
aanvaarden bleek zowel voor tegen- als voor medestanders. De communisten
bleven terughoudend, omdat ze de opname van een God, die ze al meenden
uitgeschakeld te hebben, niet duldden; de christenen rangschikten hem zonder
uitstel onder de gevaarlijke communisten en namen het hem extra kwalijk dat
hij bovendien hun eigen Christus nog usurpeerde ook. Zowel de enen als de
anderen hadden het m.i. verkeerd: O'Casey's communisme was Christus' koninkrijk-op-aarde. De ster van Bethlehem was rood gekleurd, de (valse) God van
de bestaande Kerken werd door hem vervangen door de (ware) God van het
vrije volk.
In deze problematiek ligt ook reeds zijn conflict met de gevestigde katholieke
kerk in Ierland besloten. Hij heeft ondervonden dat men in Dublin best
begreep wat hij bedoelde; de vertoning van Within the Gates, die in 1935 dan
toch in het Abbey Theatre door kon gaan, werd een ware executie. De laatste
schermutseling greep plaats in 1958, toen zijn voorlaatste stuk, The Drums of
Father Ned, samen met een bewerking van Joyce's Ulysses (Bioom f ield) en drie
mime-stukken van nog een andere Ierse emigrant, Samuel Beckett, gespeeld zou
worden in het Dublin International Festival; de bisschop kwam tussenbeide en
oefende censuur uit, zodat Sean wel niet anders kon dan zich boos terugtrekken
en Dublin het opvoeringsrecht ontzeggen.
Nochtans heeft Within the Gates vele religieuze aanrakingspunten en is de
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compositie opgezet volgens de rituele indeling van het brevier, met talrijke
orthodoxe bijbelcitaten en een scenische kleurenopgave volgens de liturgische
traditie. Maar Dublin struikelde over O'Casey's volkomen onbegrip voor het
priesterlijk celibaat en zijn verdediging van de sexuele liefde, waarin hij een
sensitief instrument zag van de liefde tot God, een opvatting waaraan hij ook in
The Bishop's Bonfire
ire trouw bleef: „A man in a woman's arms may indeed be
close to God", pertinent niet slechts als een stoute boutade bedoeld. Van het
standpunt van de Ierse clerus is O'Casey's houding tegenover de kerkelijke
organisatie inderdaad vernederend en zonder nuancering; maar gezien in het
hele kader van zijn opvattingen valt veel van de te lokale agressiviteit weg. Zijn
vrij buitersleven heeft hem een ware schrik ingeboezemd voor de macht van de
kerk in de Ierse staatszaken en in het privé-leven van de doorsnee-gelovige. Hij
wantrouwt de suprematie van de clerus -over de kudde en keurt die af en hij
houdt de geestelijkheid onvoorwaardelijk verantwoordelijk voor de armoede en
ellende in zijn land. Maar ook zijn meest blinde tegenstander had moeten inzien,
dat O'Casey, al ridiculiseert hij de clerus op een pijnlijk-efficiënte manier,
zelden de religieuze geboden aantast. We moeten het zo zien dat Ierland als een
reusachtig complex van mensen-zoals-hijzelf hem ontzettend boeit en als hij hen
gezond en vrij wil maken, gaat dat vanuit zijn optiek nu eenmaal niet zonder de
clerus erbij te betrekken. Zijn aanvallen zijn in de grond goedbedoelde hervormingsvoorstellen. Als hij geen enkel gebaar van inzicht in zijn bedoelingen
gewaarwordt, verhardt zijn satirisch procédé tot de farce der kerkelijke praktijken in Cock-a-doodle Dandy en de slagen-onder-de-gordel in The Bishop's
Bon f ire.

Het is belangrijk dat O'Casey het opvoeringsrecht van zijn laatste stukken,
die objectief gesproken -de meest antiklerikale zijn, toewees aan zijn grote vertrouweling, de katholieke Ierse acteur met wereldreputatie, Cyril Cusack. Deze
nam het op zich, de Ierse kerk waardering bij te brengen voor zijn landgenoot
en legde telkens de teksten vooraf aan de geestelijkheid voor. De bezwaren
werden daarmee niet opgeheven maar ze werden nu minder vooringenomen
geformuleerd. Ze kwamen er nu op neer dat in O'Casey's visie de positieve zijde
van de Kerk afwezig bleef. Cusack stelde daartegenover een serie argumenten
welke ieder christen die het theater een plaats in de wereld geeft, ter harte kan
nemen. Hij noteerde dat zowel O'Casey als hijzelf diep bezorgd waren over de
geloofsafval onder de Ierse emigranten, vooral onder de jeugd, en dat ze er
beiden van overtuigd waren dat dit verschijnsel niet alleen aan economische
oorzaken te wijten was. O'Casey legt de verantwoordelijkheid hiervoor eenzijdig
bij de Kerk. En daarom, zegt Cusack, is het de plicht van Ierland, O'Casey's
stukken, die om deze problemen cirkelen, zelf te brengen; anders bestaat er,
gezien de internationale constellatie van het theater, veel kans dat 'onze' problemen in boze handen terecht komen en met averechtse bedoelingen worden
geënsceneerd; nemen wij daarentegen zelf onze verantwoordelijkheid op, „it
might be considered and passed through the sieve of Catholic universal not
parochial thought". De recente tijden hebben ons in dit verband met Der
Stellvertreter een identiek lesje geleerd. Cusack heeft doorgezet, ook al kreeg hij
geen goedkeuring van het episcopaat. Hij houdt nu vol dat de opvoering van
The Bishop's Bon f ire een liberalisering in het Ierse katholieke denken heeft
meegebracht.
De -discussie omtrent en met Sean O'Casey is op het vasteland nauwelijks
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begonnen. Zijn Abbey-stukken zijn destijds wel allemaal vlijtig door het jaarlijkse repertorium gedraaid, al haalde men ook toen al de esthetische neusjes op
voor zijn naturalistische techniek, omdat men geen oog had voor de zeer eigen
wijze waarop hij te werk ging. De Oosteuropese theaters spelen thans aandachtig
zijn als ultrarood bekende stukken, Red Roses ƒor Me en The Star Turns Red,
al ziet men zich gedwongen enkele partijgetrouwe retouches aan te brengen.
In Groot-Brittanië nam de belangstelling toe door het O'Casey Festival dat het
Londense Mermaid Theatre in 1962 inrichtte en dat met The Plough and the
Stars, Purple Dust en Red Roses ƒor Me een geslaagde doorsnee van de echte
O'Casey presenteerde. Nu Sean O'Casey zelf integraal tot de geschiedenis
behoort, kunnen we slechts de hoop en het verlangen uitdrukken dat deze
belangstelling verder blijft toenemen.

TONEELKRONIEK

Toneel in Nederland 1 )
JAN ROS

E

EN toneelrecensent moet een optimist zijn. Hij herinnert zich immers bij
het begin van een nieuw seizoen, dat er bij velen een bepaalde verontrusting bestaat over het toneelwezen in Nederland. Hij kent de moeilijkheden
die worden gemaakt: te veel gezelschappen, en deze nog zonder eigen karakter,
en te weinig goede stukken; het doubleer-systeem, waardoor eenzelfde gezelschap twee verschillende stukken moet kunnen spelen op één avond, en dat
ten gevolge daarvan de leiders niet kunnen kiezen voor de rolbezetting uit alle
leden van hun gezelschap, dat zij een goed ontvangen stuk van het repertoire
moeten afvoeren, omdat de spelers daarin gecombineerd moeten worden met die
uit een stuk dat minder goed loopt, voor een nieuwe doublure-serie; het zo
langzamerhand doodgeprate probleem van de toneelspreiding, waardoor de
toneelspelers klagen over te lange reizen en de uitkoopverenigingen in de ver
van de randstad Holland gelegen provincies over te hoge uitkoopsommen, terwijl zij ook nog gedwongen zijn data van voorstellingen vast te leggen zonder
dat ook nog maar iemand weet welk stuk op zulk een avond zal kunnen worden
opgevoerd.
Ondanks dit alles hoopt hij op een goed toneelseizoen. Gewoonlijk beginnen
onze gezelschappen dit met een blijspel. Ensemble maakte dit jaar hierop een
uitzondering. Het speelde een minder bekend en ook niet bijzonder geslaagd
stuk van Pirandello, zeker een van de grondleggers van het moderne toneel.
Al -de werken van deze scherpe geest en knappe schrijver, die het vak van
toneelschrijven uitstekend verstaat, zijn variaties op hetzelfde thema. Schijn en
wezen, waan en werkelijkheid stelt hij tegenover elkaar, de werkelijkheid zoals
deze is en zoals men die zich voorstelt. Realiteit is de voorstelling die wij ons
ervan vormen. De waarheid, niet door het verstand maar door het sentiment
bepaald, hangt af van de subjectieve uitleg die ieder daaraan geeft. In Het leven
dat ik je gaf, een innerlijkdrama rond een excentrieke moederfiguur, weigert
deze moeder te erkennen, dat haar zoon na jaren teruggekeerd is. Zijn aanwezigheid leeft in haar hart, zijn beeld is voor haar onaangetast. De gehuwde vrouw,
met wie hij een verhouding heeft gehad, verklaart hem tot herinnering. Dit
betekent, dat hij gestorven is. Nu wordt ook in de moeder haar illusie gedood.
De handeling is weinig boeiend, de dialogen zijn dikwijls moeizaam, een aantal
scènes zijn overbodig en sommige figuren alleen cliché's. Het einde is een stuk
volkstoneel. De Duitse regisseuse Angelika Hurwicz wilde blijkbaar in ieder
1 ) Haagse Comedie: Marcel Aymé, Clérambard; Fernando de Royas, Celestina.
Nieuw Rotterdams Toneel: Neil Simon, Op blote voeten in het park. Theater: J. P.
Donleavy, Sprookjes uit New York; Alexander Soechovo-Kobylin, Kretsjinki's huwelijk; Leslie Bricusse en Anthony Newley, Stop the world .-- I want to get off. Ensem~
ble: Luigi Pirandello, Het leven dat ik je gal. Centrum: Miguel de Casilla (Mies
Bouhuys) , Het spaanse riet; John M. Synge, De schaduw in het dal en Jean-Paul
Sartre, De eerbiedige lichtekooi. Studio: Georges Schehadé, Viooltjes.
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geval een naturalistische voorstelling rond een ziektegeval vermijden. Het
gevolg was een statisch toneelbeeld, een soort stilering van de personen en
misschien ook daardoor zulk een fluistertoon, dat bij de première in Tilburg
tot duidelijk ongenoegen van het publiek veel van de tekst verloren ging. Zeer
subtiel speelde Caro van Eij ck de moederrol. Goed tegenspel gaf haar Ina van
Faassen als Lucia Maubel. Als geheel echter een weinig bevredigende opvoering.
Waarschijnlijk denkend aan de successen, behaald met Aymé's Maanvogels
en Maxibulen, had de Haagse Comedie het meest bekende stuk van deze schrijver, Clérambard, tot aanloop op het nieuwe seizoen gekozen. Aymé's stukken
moeten het hebben van één inval. Hier is dit idee serieus, de behandeling ervan
echter kluchtig. Deze twee aspecten hinderen elkaar en geven het werk een
halfslachtig karakter. Clérambard is een verarmde graaf en een zonderling met
een tyranniek en sadistisch karakter. Door een vermeende ontmoeting met St.
Franciscus en een schijnwonder bekeert hij tot een dierenvriend en vurig prediker van de armoede zonder tot een gemakkelijk mens te worden en levert aldus
de karikatuur van een heilige. Na een aantal dolle situaties en gebeurtenissen
krijgen wij tot slot een algemene bekering tot de opvattingen van de graaf door
een nieuwe verschijning van de heilige van Assisi, alleen door de pastoor van
het dorp niet gezien. De humor is niet altijd van de fijnste soort, de kluchteffecten zijn soms sterk opgelegd en de satire wordt goedkoop, zodat zij in spot
overgaat. Ook de opvoering van dit boulevardstuk stond niet helemaal op het
niveau dat wij van dit gezelschap gewoon zijn. Onder de goede rollen moet
vooral Myra Ward worden genoemd als Krabbeltje, de prostituee van het dorp,
die Clérambard met zijn zoon wil laten trouwen in plaats van het meisje dat de
arme familie financieel kan redden. Frans van der Lingen bracht echter in de
titelrol niet de vervoering op die het stuk moet dragen. Het succes bij het
publiek scheen niet gering.
Volledige revanche nam het gezelschap met Celestina, een var, de meest merkwaardige fenomenen uit de toneelliteratuur, een laat-15 de eeuws leesdrama of
roman in dialogen in tenslotte 21 bedrijven van Fernando de Royas, oorspronkelijk de Tragicomedia de Calisto y Melibea genoemd. Spanje is één geworden,
de tijd van expansie begint, als op vele andere gebieden gaat het ook op dat van
het tonel zijn eigen weg. Evenals in vele romans, balladen en lyriek treedt ook
hier een liefdespaar op. Als gewoonlijk is het van hoge afkomst, de minne is
hoofs, de hartstocht echter verzengend en de afloop dodelijk. Maar -de auteur
houdt ook zijn tijdgenoten een spiegel voor van zedenbederf in felgekleurde
taferelen en rauwe, wrange dialogen of monologen, die bewijzen dat de -dingen
bij hun naam noemen geen ontdekking is van onze tijd. Middelpunt van de
bedenkelijke figuren, waarvan de hartstochten worden aangewakkerd, is Celestina, de koppelaarster. Het tragisch slot trekt de moraal. Celestina is vermoord
door haar handlangers, deze sterven op het schavot, Calisto valt van een muur
en breekt zijn nek, Melibea pleegt uit wanhoop over zijn dood zelfmoord. Haar
vader vervloekt in zijn aanklacht tegen de slechtheid van de wereld de verderfelijkheid van de liefde en de hartstocht, die zich zelf ten gronde richt en
vernietigt, het bestaan en het leven, dat alles belooft maar geen van deze belof ten inlost. De tekst werd bewerkt door Dolf Verspoor, voor het toneel 'door
Joris Diels, onder wiens regie ook een zeer doorwerkte voorstelling tot stand
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kwam met een sterke rolbezetting, aangevoerd door het prachtige en volledig
beheerste spel van Ida Wasserman in de titelrol. Toch blijft het ingekorte stuk
nog rijkelijk lang.
Het vorig seizoen begon Centrum succesvol met een thriller, gevolgd door
een reprise van een stuk van Sartre. Het heeft nu hetzelfde procédé toegepast.
De thriller diende zich aan als van Spaanse oorsprong, maar bleek later door
Mies Bouhuys geschreven te zijn, die op het programma als de vertaalster genoemd werd. Het verbinden van een detectivestuk met een protest tegen het
huidige regime in Spanje bleek geen gelukkig idee te zijn geweest. De twee
elementen hinderden elkaar, zodat een verward stuk ontstaan is, waarin wel
ongeveer iedereen als mogelijke moordenaar of als eigenlijk bedoeld slachtoffer
fungeert. Onder een voortdurend heen en weer lopen van warande huis in, en
uit en naar het strand en terug werd driemaal een verrassend en spannend slot
van een bedrijf gevonden, maar het vierde bedrijf wist geen oplossing te brengen. De voorstelling was sfeervol, het spel kundig, maar de kansen daarmee
het stuk te redden te gering.
Twintig jaar geleden was Sartre's De e'erbied'ige lichtekooi een fel omstreden
stuk en een schokkende toneelervaring. Door de snelle ontwikkeling van het
toneelrepertoire wordt het nu algemeen aanvaard en beoordeeld als een knap
maar glad burgerlijk drama. Het is een sterk stuk, dat boeit en een effectvol
commentaar op de rassenhaat, al blijft het ook wat schematisch. Het staat nog
midden in de actualiteit, al is er een en ander veranderd. De mentaliteit van de
blanken, waaruit de negerhaat ontstaat, is door en door bedorven. De lichtekooi,
geprest om te getuigen tegen de neger, van wie zij weet dat hij onschuldig is,
weerstaat aan de verleiding van omkopen maar bezwijkt voor de mooie praatjes
van de senator. Zij is als een levend mens getekend en niet als een slachtoffer
van Sartre's filosofie. De overige figuren zijn cliché's in dit stuk, dat vooral op
de situatie de nadruk legt. Onder de strakke regie van Guus Hermus is een
sterke voorstelling tot stand gekomen, overtuigend gebracht, met grote vaart
gespeeld, ofschoon rustiger dan vroeger, en met de nadruk op de menselijke
aspecten. Temidden van een goede bezetting was bijzonder verrassend het
optreden van Els van Rooden in de titelrol. Hier werd een heel bijzonder talent
ontdekt.
Vooraf werd een aantrekkelijke eenacter van Synge gespeeld, poëtisch toneel
in een geheel andere sfeer dan Sartre. In de taal van eenvoudige boeren en
zwervers, Ierse praters en fantasten ontstaat een beklemmend stuk vol grimmige
humor. Het werd goed getypeerd gespeeld.
Theater, niet ons sterkste gezelschap, blijkt te kunnen tripleren. Sprookjes uit
New York van Donleavy wil in vier van elkaar vrijwel losstaande taferelen
enige vreemde, soms tevens nare aspecten geven van het Amerikaanse leven,
gezien door de ogen van een Amerikaan die na een lang verblijf in Europa naar
zijn land is teruggekeerd. Deze eigenaardigheden vallen hem nu op, maar hij
ziet zijn landgenoten als mensen die helemaal zo kwaad niet zijn als het soms
lijkt. Vandaar dat de satire mild is, maar ook over het algemeen weinig geslaagd
en nogal opzettelijk aandoet. De vrouw van Cornelius Christiaan is onderweg
gestorven en dus brengt het eerste tafereel een Amerikaanse begraf enisonderneming. Het tweede en beste toont de verafgoding van het succes in het grote
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zakenleven. Met grove tekst, verschaalde grapjes en opgelegd ordinaire effecten
geeft het derde het optreden van een boksclub. Het vierde tenslotte behandelt
nogal op blauwe manier de macht van het status-symbool. Het geheel vond ik
weinig interessant. De voorstelling was goed verzorgd, maar waarschijnlijk
kluchtiger dan -de bedoeling van de schrijver was. Hans Croiset stond voor een
hoofdrol die nog niet eens een rol is. Bernard Droog en Hans Tiemeijer speelden vijf en zes verschillende rollen en deden dit natuurlijk goed.
Regisseur Ferd. Sterneberg is enthousiast over het ontdekken van Kretsjinki's
huwelijk, stuk van een in ons land onbekende Rus. Het is niet gemakkelijk, dit
enthousiasme te delen. De intrige is erg mager en eerst laat te laat wordt
de zaak interessant. Kretsjinki is een aan lager wal geraakt edelman. Hij moet
dus aan geld komen. Een rijk huwelijk schijnt de aangewezen weg. Als dit
schijnt te zullen gelukken, komen de moeilijkheden, waarin een juweel en een
kopie daarvan een grote rol spelen. De oplichter weet te ontkomen, de familie
van de bruid wordt gearresteerd. Enige dialogen zijn levendig geschreven, sommige rollen hebben nauwelijks tekst, er zijn een paar aardige typeringen, het
geheel blijft echter oppervlakkig en burgerlijk. De door Leontien van Beurden
prachtig aangeklede voorstelling verliep vlot, zoals ook Piet Kamerman de
hoofdrol vlot speelde. Verder hadden Wim Kouwenhoven en in een kleinere
rol jan Gorissen veel succes bij het publiek, dat dit stuk zonder pretentie welwillend ontving.
Met enige ophef was Stop the World aangekondigd als een muzikale satire,
een nieuw soort musical. De satire blijft steken in de poging, het muzikale
dikwijls ook. Verhaal en tekst zijn mager en duidelijker op het programma dan
in het spel. Veel heeft de muziek niet te vertellen, al zijn er enige aardige liedjes, die dan echter ook ruim lang zijn. Verschillende effecten worden voortdurend herhaald en daardoor vervelend. Het koor sprong en danste goed geoefend, maar wat het betekende bleef onduidelijk. Bleef dus vooral over de
pretentie van dit stuk, dat spelen wil 'in het circus van de wereld' en leven en
carrière geeft van Littlechap, kantinebediende, rijk fabrieksdirecteur, lid van het
parlement en edelman. Verder besteedt hij zijn tijd aan een aantal minaressen
van verschillende nationaliteit. Waarom deze egoïstische opportunist telkens de
wereld af wil, is mij niet duidelijk geworden. Aan de opvoering was veel zorg
besteed, wat niet verhinderde dat vele costuums afgrijselijk lelijk waren. Hans
Pauwels is nog niet speler, zanger, clown en accrobaat genoeg om een hoofdrol
te spelen. Ditzelfde geldt in mindere mate voor Margriet de Groot. Het meest
te waarderen was het werk van Cor Lemaire en zijn combo. Het premièrepubliek was uitgelaten en enthousiast.
Gewoonlijk leren wij Schehadé uit zijn stukken kennen als een quasi-filosoof,
die holle diepzinnigheden verkondigt en meer fantast dan dichter blijkt. In
Vioolt/es is hij onherkenbaar geworden. Er is blijkbaar met zijn tekst zeer vrij
omgesprongen en dit heeft het stuk alleen maar goed gedaan. Als er iets symbolisch bedoeld is, behoeft niemand zich daar iets van aan te trekken. Het werk
heeft nu iets van een musical, geeft wat cabaret en behoeft niet ernstig te worden genomen. Het is een parodie op het moderne toeel en solt met de atoombom.
De opvoering stond op hoog peil, de muziek was vlot en de spelers waren goed.
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Peter Oosthoek als regisseur en Wim Vesseur als ontwerper van decor en costuums gaven blijk van grote fantasie. Zo werd dit bezoek van een duistere
atoomgeleerde, die ontdekt heeft dat viooltjes heel wat gevaarlijker zijn dan
uranium, aan een merkwaardig pension waar hij alles in de war stuurt, tot een
avond allergenoegelijkst toneel.
Niet iets bijzonders, maar erg aardig is Op blote voeten in het park. Het gaat
over de belevenissen van een pas getrouwd paar, dat een kamer heeft gehuurd
op een bovenste verdieping zonder lift, maar met lekken, en loopt uit op de
eerste echtelijke ruzie en verzoening. De spanning is niet groot, maar de verwikkelingen zijn amusant en de echte blijspeltoon werd getroffen door alle
medewerkers, waarvan Annet Nieuwenhuyzen en Eric Schneider als het echtpaar mogen worden genoemd.
Op de tien stukken een grote voorstelling, een geslaagde reprise en twee werkelijk aardige blijspelen lijkt geen slecht resultaat. Van de overige stukken
vonden enkele veel bijval bij de toeschouwers. Of dit ook een winst is?
Misschien is de crisis van het toneel er niet alleen een van het stuk, maar ook
van het publiek.

Politiek
Overzicht I

INTERNATYONAAL

OT nu toe is er van de politieke samenwerking in Europa nog erg weinig
T
terecht gekomen. Onderhandelingen tussen de zes EEG-landen in begin
1962 gevoerd om te komen tot de oprichting van een Europese Politieke Unie
mislukten o.a. omdat de Franse president weigerde de mogelijkheid open te
laten, dat t.z.t. deze unie zou uitgroeien tot een supra-nationaal samengaan,
terwijl men zich bovendien afvroeg of het wel zin had deze besprekingen te
voeren op een ogenblik dat Engeland blijk begon te geven van de wens om tot
samenwerking met de Zes te komen. Vooral België en Nederland waren de
mening toegedaan, dat men van het begin af Engeland in de besprekingen moest
betrekken ook al maakte het nog geen deel uit van de EEG, een standpunt
waarvoor Frankrijk niets voelde. Onderhandelingen over de toetreding van
Engeland tot de EEG werden in de loop van 1962 gevoerd en maakten zeer
moeizaam enige vorderingen, totdat op 9 januari 1963 de Gaulle op een zijner
bekende persconferenties de hele affaire deed mislukken door praktisch zijn
veto uit te spreken.
In de loop van '63 en '64 werden er nog enkele vergeefse pogingen gedaan
om de Europese wagen weer op gang te brengen. Tenslotte stelde de Gaulle
aan de W.-Duitse regering te Bonn voor een Frans W.-Duitse unie te
vormen, waarbij zich dan ev. andere landen konden aansluiten, maar Erhard
begreep, dat er geen kans bestond dit te verwezenlijken daar alle anderen
zeker kopschuw zouden worden door de overheersende positie van de twee
groten, terwijl hij zelf ook niets voelde voor de hegemonie van de Gaulle, die
in deze bi-laterale unie zou bestaan. De ontstemming van de Franse president
werd niet verzwakt door de belofte, dat W.-Duitsland met een nieuw voorstel
zou komen voor een politieke unie; integendeel, hij gaf blijk te wanhopen aan
het naar Franse begrippen goed functioneren van het Frans-Duitse vriendschapsverdrag door voorzichtig enige toenadering te zoeken tot Engeland nu het daar
niet meer zo zeker schijnt te zijn, dat bij de a.s. verkiezingen voor het Lager
Huis prime-minister Douglas Home heeft eindelijk bekend gemaakt, dat
deze op 15 oktober zullen worden gehouden Labour de overwinning zal
behalen. De Frans-Engelse toenadering zou moeten blijken uit de vriendelijke
woorden over het Britse aandeel in de slag bij de Marne door de Gaulle gesproken bij de laatste herdenking van deze slag en uit het besluit tot Frans-Engelse
samenwerking bij de produktie van een nieuwe raket.
In deze betreurenswaardige impasse in de politieke eenwording van Europa
lanceerde de Belgische minister van buitenlandse zaken, Spaak, plotseling enkele
gedachten. Op een bijeenkomst van de politieke commissie van de West Europese Unie het enige forum waarop Engeland en de Zes elkaar tot nu toe
ontmoeten heeft hij teruggegrepen op het destijds door Belgisch en Nederlands verzet niet succesvolle plan Fouchet van 1962. Spaak suggereerde nu
gedurende enkele jaren Europese Politieke Unie te spelen, gebaseerd op de
Gaullistische visie van het „Europe des parties" ; gedurende deze 3 á 5 jaren
zouden de ministers van buitenlandse zaken en defensie der Zes regelmatig
bijeenkomen ter bespreking van de verschillende kwesties. Tijdens deze proef-
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periode zou een commissie van Drie Wijze Mannen moeten proberen een plan
op te stellen voor het toekomstige Europa, waarbij Spaak er niet meer op
blijft staan, dat dit ook inderdaad supra-nationaal moet zijn. Spaak motiveerde
deze aanpak met er op te wijzen, dat op neventerreinen de Europese eenwording
zover is gevorderd, dat een politieke samenwerking noodzakelijk is geworden;
zou deze laatste blijven stagneren dan zou dit betekenen dat alles, wat reeds
werd bereikt, zou worden prijsgegeven; tevens meende hij, dat men niet eeuwig
kon blijven wachten op Engeland en daar Londen eerder minder dan meer interesse scheen te hebben, zou men wel gedwongen zijn verder te gaan zonder de
Britten.
De nogal scherpe positieverandering van Spaak bracht nogal wat -deining te
weeg. Men vond het tijdstip dat Spaak had gekozen om zijn plan te openbaren
vreemd, daar Erhard in Bonn nog steeds werkte aan zijn aan de Gaulle beloofd
nieuwe voorstel voor een politieke unie en men vroeg zich in dit verband af
of er vooroverleg had plaats gehad tussen Brussel en Bonn. Verder vond men
het interessant te weten of de Gaulle gekend was en vooral hoe de Nederlandse
regering over de ideeën van Spaak dacht. Het leek er al spoedig op, dat deze
laatste er helemaal niet over had kunnen denken, daar zij niet op de hoogte
was van de veranderingen in de opvattingen van de Belgische minister. In een
onderhoud tussen de ministers Spaak en Luns bleek daarna, dat de woorden
van Spaak door hem niet bedoeld waren als het opperen van een concreet plan,
maar eerder als een hardop denken voor de vergaderden en als een persoonlijke
poging om de discussie weer op gang te brengen. Dit laatste is ongetwijfeld
gelukt, maar de Belg is een te verstandig politicus om zo maar in het wilde weg
hardop te denken. Zou er werkelijk geen enkel verband zijn tussen zijn gedachten en de plannen van Erhard?
Deze laatste zijn in de openbaarheid gekomen tijdens het bezoek van de
Nederlandse premier Marijnen en zijn minister van buitenlandse zaken Luns
aan Bonn op 30 september en 1 oktober. Officieel is het een beleefdheidsvisite
ter beantwoording van het bezoek van Erhard aan den Haag in maart van dit
jaar, maar er wordt natuurlijk bij de besprekingen veel aandacht besteed aan
de Europese moeilijkheden. Erhard zou willen beginnen met de vorming van
een instantie die een meer Europees dan nationaal karakter zou hebben, gevormd
uit de zes EEG-landen, waartoe Engeland ev. later zou kunnen toetreden; het
Europees parlement zou een grotere rol dan tot nu toe moeten spelen en bovendien zou het nieuwe bondgenootschap de bestaande Europese instellingen en
de NATO niet mogen ondermijnen. Op deze wijze hoopt Bonn de kloof tussen
de standpunten van Parijs en den Haag te overbruggen; aan de ene kant komt
er nu nog ? geen supra-nationaal Europa en aan de andere kant laat men
de mogelijkheid van toetreding van Engeland alsnog open. Dit kan men vooral
zien als een tegemoetkomen aan het standpunt van Nederland en van ....
België, waar primier Lef èvre met een verwijzing naar de politiek van de Hollandse stadhouder Willem III in de tweede helft van de zeventiende eeuw sprak
van het grote belang, dat de Lage Landen hadden bij een toetreden van
Engeland tot een Europese unie om zo een tegenwicht te vormen tegen een
ev. Franse hegemonie. In de gedachtengang van Erhard zouden de bij eenkomsten van de verschillende ministers der Zes moeten worden voorbereid door een
instelling die enige gelijkenis vertoont met de door Spaak voorgestelde raad
der drie wijzen, en zou men zo op de duur kunnen groeien naar een werkelijke
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politieke unie. Uit enkele uitlatingen van Luns meent men in Bonn te kunnen
opmaken, dat zijn standpunt minder star is geworden en men hoopt het nu zover
te brengen dat men na een eerste gebaar van de Nederlandse regering ook de
Gaulle er toe kan krijgen zijn mening enigszins te herzien. Intussen is het
wachten op de uitslag der Engelse verkiezingen, omdat dan eerst de houding
van de nieuwe regering bepaald kan worden.
De man om wie het grootste deel van het Europese probleem draait, president
de Gaulle, is in september zijn reeds lang voorbereide reis naar Latijns-Amerika
begonnen, die tot 17 oktober zal duren. Dit bezoek was hem door zijn artsen
sterk ontraden, daar de vermoeienissen te groot zouden zijn, maar hij heeft zich
van deze bezorgdheid evenmin iets aangetrokken als van die van anderen, die
ernstig voor zijn persoonlijke veiligheid vreesden. Hij bezoekt tien staten en
hoopt er evenals door zijn reis naar Mexico eerder dit jaar het Franse en zijn
persoonlijke prestige te versterken. Voortdurend legt hij graag de nadruk op
de verbondenheid van de Latijnse landen en velen zien daarin een nieuwe poging van de Franse president om de Verenigde Staten dwars te zitten. Inderdaad
is men in Washington helemaal niet gelukkig met deze activiteiten van de Gaulle; men beschouwt daar Latijns-Amerika nog teveel als eigen terrein en men
kan er maar heel moeilijk begrijpen waarom al hun pogingen om de sociale
en economische toestanden in die landen te verbeteren zo weinig succes hebben;
men beseft blijkbaar niet, dat het voor de verschillende Latijns-Amerikaanse
mogendheden uiterst moeilijk is om plotseling te gaan geloven in de uitsluitend
altruïstische bedoelingen van de Verenigde Staten, ook al komen zij met een
Alliantie for Progress, zoals die door wijlen president Kennedy werd gelanceerd.
Er heerst in deze landen een diep wantrouwen tegen de Verenigde Staten en
zonder president de Gaulle te willen vrij pleiten van alle nevenbedoelingen,
geloven wij toch, dat zijn initiatieven hier belangrijk kunnen zijn voor de
werkelijke verbetering van de toestanden in de nu door hem bezochte landen.
Frankrijk zou een minder gewantrouwde bijdrage kunnen leveren en wanneer
het er in zou slagen om de EEG een rol te laten spelen bij de ontwikkeling van
dit deel van het Westelijk halfrond, zou dit wel eens een voorname factor
kunnen blijken in de democratische ontwikkeling in deze streken, hetgeen ook
voor de Verenigde Staten van zeer groot belang zou zijn.
Op 21 augustus j.l. overleed in zijn vakantieverblijf te Artek op de Krim
Palmiro Togliatti, secretaris-generaal van de communistische partij in Italië;
zijn bezoek aan de Krim was bedoeld voor besprekingen met Chroesjtsjow
over diens plan om in de loop van 1965 een internationale conferentie van alle
communistische partijen te houden ter bespreking van het Russisch-Chinese
conflict en mogelijk te komen tot een veroordeling van het Chinese standpunt,
waardoor echter de scheiding in de communistische wereld volledig zou zijn.
Met het oog op deze bespreking met Chroesjtsjow had Togliatti enkele uren
voor zijn plotselinge dood een memorandum opgesteld en dit document werd
ondanks een uitdrukkelijk verzoek van de Sovjet-partijsecretaris, B,reznjew, om
zulks niet te doen, volledig gepubliceerd met een voorwoord van Togliatti's
opvolger, Luigi Longo. De publikatie geschiedde waarschijnlijk ook op aandrang van de joego-Slavische, Roemeense en Poolse communistische partijen,
die het bijna vanzelfsprekend eens zijn met de reeds jaren door Togliatti gehuldigde stelling van het polycentrisme in het wereldcommunisme. Dit politieke
testament van de Italiaanse communistenleider is door Longo aanvaard als het
12
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officiële standpunt van de Italiaanse partij en dit kan Moskou niet erg aangenaam zijn.
Togliatti stelt uitdrukkelijk vast dat de Sovjet-uitnodiging voor deelname aan
een bij eenkomst ter voorbereiding voor een internationale communistische topconferentie nog moet worden voorgelegd aan het centraal comité der partij en
dat hij dus slechts zijn persoonlijke opvatting weergeeft; wel stond reeds vast
dat de partij aan de voorbereidende conferentie zou deelnemen, maar hij zegt
tevens dat er ernstige twijfel bestond aan het nut van een internationale conf erentie; als reden geeft hij aan, dat een belangrijk aantal partijen, waaronder
natuurlijk de Chinese, zal weigeren te verschijnen; hij vreest het uiteenvallen
van de communistische beweging met als gevolg de vorming van een internationaal centrum in Peking, en dat op een ogenblik dat handhaving van de eenheid zo noodzakelijk is. Hij constateert, dat Moskou geen rekening heeft gehouden met zijn eerder gedane voorstellen voor een doeltreffende bestrijding
van Peking. Deze behelsden in grote trekken het volgende: voortzetting van
de polemiek tegen de stellingen van Mao; deze polemiek zou echter met eerbied
voor elkaars standpunt moeten worden gevoerd, hetgeen volgens Togliatti door
de Chinezen niet wordt gedaan; groepen van partijen moeten de verschillende
vraagstukken nauwkeurig bestuderen en de doelstellingen zo nauwkeurig mogelijk omschrijven; deze open gedachtenwisseling zou een jaar of langer in beslag
nemen, maar het voordeel opleveren van een reële versterking van de beweging;
China zou dan meer geïsoleerd zijn en tegenover een hechter front komen te
staan; eventueel zou dan een internationale conferentie nog achterwege kunnen
blijven om een openlijke scheuring te vermijden. Togliatti wijst in verband met
deze tactiek op de ervaringen in Italië, waar een debat over de geschilpunten
werd aangemoedigd, met als gevolg dat de eenheid versterkt werd.
Zonder Togliatti te noemen antwoordde Chroesjtsjow op 4 september dat
is 6 dagen voor de publikatie van het memorandum in het Sovjetpartijblad
Prawda , dat „sommige kameraden", die de standpunten van beide partijen
bij elkaar brengen willen, vergeten, dat beide partijen hier iets voor moeten
voelen en dat z.i. de Chinezen dit niet doen; het is ook niet meer een zuiver
ideologisch geschil, daar Peking nu gebiedseisen stelt en een verdeling schijnt
te wensen van het sovjetgebied; wat betreft een eventuele Chinese ondermij pende actie zei Chroesjtsjow, dat deze nu ook al wordt gevoerd, hetgeen voor ons
even bleek uit de recente moeilijkheden gepaard gaande met het royement van
een der leidende figuren in de Nederlandse CPN.
In Alexandrië werd van 5 - 11 september de tweede topconferentie van de
Arabische Liga gehouden, waarop vooral gesproken werd over maatregelen
om het Israëlische gebruik van het Jordaanwater ter bevloeiïng van de Negebwoestij n tegen te gaan. Een Egyptisch voorstel om een doeltreffende Arabische
strijdmacht te vormen die steeds op de juiste plaats en tijd zou kunnen worden
ingezet, werd door Arabië, Syrië en Libanon bestreden, dat zij er niets voor
voelden, dat Egyptische troepen binnen hun grenzen zouden worden geplaatst.
Er werden enige besluiten genomen maar over de meeste bleek weinig eensgezindheid te bestaan. Unaniem schijnt het besluit te zijn genomen, onmiddellijk
te beginnen met de uitvoering van een project de zijrivieren van de Jordaan om
te leiden om Israëls plannen te verhinderen. Dit plan alsook dat om een
Palestijns leger te vormen vereist zeer grote fondsen en het was onvriendelijk
van de Syrische president om te zeggen, dat deze gemakkelijk zouden kunnen
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worden verkregen door de verkoop van enkele kastelen in Zwitserland, die
eigendom waren van de aanwezigen.
5 - 10 - 1964.
J. Oomes
BELGIË

Dit overzicht moest afgesloten worden enkele dagen voor de gemeenteverkiezingen. Een beoordeling van de uitslagen moeten we derhalve tot het volgende
nummer uitstellen.
Over de voorbereiding, -de opstelling en de voordracht der lijsten valt niet
veel te zeggen. In de kleinere gemeenten volgen de tegenstellingen niet altijd de
lijnen van de nationale politiek. Ook in de grotere steden zijn er soms outsiders
of worden andere gemeenschappelijke lijsten voorgedragen dan voor het parlement. Maar hoe groter de steden, des te meer worden de gemeenteverkiezingen
beheerst door de grote en kleine nationale partijen. Het verband tussen de
gemeenteverkiezingen en de nationale politiek is niet te loochenen. De partijleidingen beschouwen de gemeenteverkiezingen als de grote test voor de parlementsverkiezingen van het komend voorjaar. In kleinere gemeenten zijn er
statistisch vaak niet veel vergelijkbare conclusies uit te trekken, maar in de
grotere agglomeraties gaat het wel degelijk om een confrontatie van de voornaamste partijpolitieke krachten van het land.
Over de vraag of de gemeenteverkiezingen echt van belang zijn voor het
land, kan nog lang getwist worden. Dikwijls zakken ze af tot een laag peil; de
combinaties waartoe de vorming van de schepencolleges en de benoeming van
de burgemeesters aanleiding geven, zijn soms weinig hartverheffend. Er werd al
dikwijls verwezen naar het Nederlandse systeem, waar de burgemeester een
ambtenaar is en het bestuur evenrediger gedoseerd wordt volgens de samenstelling van de gemeenteraad, terwijl in België de minderheden te gemakkelijk
uit het bestuur uitgesloten worden. Maar heeft het Nederlandse stelsel niet een
grotere onverschilligheid van het kiezerscorps in de hand gewerkt ? De periodieke controle door het kiezerscorps blijft toch een onmisbare schakel in het
democratisch bestel. Als die wegvalt of als er geen belang meer aan gehecht
wordt, is het niet zeker dat de standing en de rechtschapenheid van de gemeentebesturen er bij winnen.
Het Belgische stelsel is verre van volmaakt. Maar geen enkel systeem zal
meer voldoening schenken zolang het niet leidt tot de inschakeling van waardevoller mensenmateriaal. De wijze waarop de democratie haar kaders recruteert,
is vatbaar voor kritiek. In deze pre-electorale periode is dat nogmaals gebleken.
Maar de volmaakte formule bestaat toch niet.
Sommige tekenen wijzen er op dat het energiebeleid in de Belgische politiek
eerlang opnieuw een belangrijke rol zal spelen. Het Kolendirectorium heeft aan
de regering een verslag voorgelegd waarin verschillende ingrijpende hervormingen in de kolensector voorgesteld worden. In de komende jaren zouden andermaal mijnexploitaties gesloten worden, zodat de kolenproduktie in 1970 17 miljoen ton zou bedragen tegen 21,4 miljoen in 1963. Voor sluiting komen hoofdzakelijk uitgeputte Waalse mijnen in aanmerking, maar taaie geruchten doen de
ronde dat er ook een Kempische exploitatie bij zou zijn. Het Kolendirectorium
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stuurt trouwens aan op een reorganisatie van de Kempische mijnen: de bestaande vennootschappen zouden moeten overgaan tot versmelting en toetreden tot
een orgaan waarin de overheid via het Kolendirectorium ook vertegenwoordigd
zou zijn.
Het gaat hier om een belangrijk punt van het binnenlandse beleid. Ook
economisch zijn hier vitale vraagstukken mee verbonden. Het komt er op aan
uit te maken welk aandeel de binnenlandse en buitenlandse kolen mogen hebben
in het moderne patroon van onze energiebronnen, in eigen land en in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal. Want hoe diep de crisis ook is waarmee
,de instellingen te Luxemburg worstelen, ook zij hebben nog steeds een niet te
onderschatten invloed op het kolenbeleid.
Het Kolendirectorium komt aldus opnieuw in het middelpunt van de belangstelling en de onklaarheid die van meet af aan op deze instelling heeft gewogen,
zal vroeg of laat toch opgehelderd dienen te worden. Beperkt de taak van het
directorium zich tot de studie van -de kolenvraagstukken, advies aan de regering,
voorlichting en vorming van de publieke opinie en heeft het slechts in tweede
orde een eigen uitvoerende macht? Of wordt het een belangrijk instrument van
het kolenbeleid ? Kan het zich een eigen terrein scheppen waarop het reële macht
heeft ? De leiding, in de persoon van dhr. Evalenko, stelt zich zeker niet
tevreden met de rol van een zoveelste studiebureau, waartoe meer behoudsgezinde kringen de taak van het directorium willen beperken. Misschien wordt de
energiepolitiek en de ontwikkeling van het Kolendirectorium een van -de programmapunten van de volgende regering.
Op 26 september had te Brussel een studievergadering plaats van de Vlaamse
mandatarissen en kaderleden van de Christelijke Volkspartij. Om de betekenis
van deze bijeenkomst te minimaliseren en de indruk te vermijden dat de Vlaamse C.V.P. institutioneel een eigen bestaan wil leiden, sprak men niet van een
'congres'. Aanvankelijk maakte het allemaal nogal een aarzelende en vreesachtige indruk. Achteraf is deze studiebijeenkomst what's in a name toch
een belangrijke uiting van de Vlaamse politieke wil geworden. Wie de teksten
van de referaten en van sommige interventies onderzoekt en vergelijkingen
maakt met de wijze waarop de C.V.P. zich vroeger uitdrukte over kwesties in
verband met de Vlaams-Waalse verhoudingen, wordt getroffen door het grotere
Vlaamse bewustzijn dat nu tot uitdrukking komt. Welke omstandigheden en
krachten de grootste partij van het land daartoe gedwongen hebben, zou wel
eens nader onderzocht mogen worden. Maar nu reeds kan men zeggen dat de
toekomst van de C.V.P. in Vlaanderen in steeds toenemende mate afhangt van
haar min of meer actieve verhouding tot de Vlaamse Beweging. Indien ze in de
volgende fase van de grote Vlaamse problemen nieuwe vormgeving van de
hoofdstad, afronding van de taalgrensgebieden, zetelaanpassing nogmaals
faalt, zou ze ook bij vele trouwe leden reacties verwekken die niet meer met
kleine middelen te bezweren zijn. Dat is op de 'studiedag' in ieder geval gebleken. Ook inzake de grondwetsherziening beginnen de Vlamingen scherper te
reageren, al liet de studiedag ook duidelijk zien dat de C.V.P. nog altijd aan
de unitaire formule vasthoudt. Een unitaire partij in een unitaire staat, met een
streven naar deconcentratie en decentralisatie, dat is het beeld dat de C.V.P.
nog altijd biedt, hierbij in hoge mate beïnvloed door de bondgenootschappen
die ze moet aangaan om regeringstaken te kunnen vervullen. Dat verhindert
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echter de ontplooiing niet van specifiek Vlaamse krachten binnen de partij, al
heeft deze Vlaamse vleugel zich tot nog toe niet door kunnen zetten op de beslissende momenten. Het is een langzaam proces, dat zowel door pressiegroepen
buiten de partij als door individualiteiten en stromingen binnen de partij veroorzaakt en geactiveerd wordt. Wat op de Vlaamse studiedag in vaste vormen
gegoten werd, kan nog wel gewijzigd maar niet meer ongedaan gemaakt worden.
Het was een stap vooruit.
De weg naar een echte ontplooiing van de Vlaamse politieke krachten in dit
land is echter nog lang en stoot op zeer sterk ; erzet. Dat werd dezer dagen
nog eens in het licht gesteld door de Luikse acties tegen de goedkeuring van
het Belgisch-Nederlands verdrag over de Schelde-Rijnverbinding. Dat Gent zich
in deze zaak ook tegen Antwerpen keert, doet niets af aan het meer algemene
probleem dat aan de oorsprong ligt van de Wallingantische agitatie. Deze
reikt veel verder dan alleen maar tot het Schelde-Rijnverdrag. Stedelijke en
provinciale overheden blijven de Voerstreek opeisen en nemen houdingen aan
die, indien Vlaamse gemeente- of provinciebesturen ze zich veroorloofden, al
lang tot sancties vanwege de minister van binnenlandse zaken hadden geleid.
Nu durft het centrale gezag niet optreden uit vrees dat Wallonië en de hoofdstad de zaken op de spits zouden drijven.
Het is ten slotte normaal dat de instandhouding van een staat met zoveel
heterogene elementen als België aan de overheid van tijd tot tijd zware eisen
stelt. Misschien had men in het verleden beter gedaan met dit openlijk te erkennen in plaats van te vluchten achter rhetorische vaderlandse schansen die alleen
indruk maken op politiek ongevormden. Ofwel heeft men er al te dikwijls op
gerekend dat de passieve Vlaamse gemeenschap toch niet krachtig zou reageren.
Gedeeltelijk is dit nog altijd zo, maar de jongste tijd is het moeilijker geworden
de Vlamingen eenzijdige formules op te dringen. Indien het Schelde-Rij nverdrag niet goedgekeurd wordt door het parlement, zullen vele Vlamingen zich
afvragen welke invloed de numerieke meerderheid dan eigenlijk nog uitoefent
op 's lands beleid.
De nieuwe regelingen inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering is nog niet
van de frontpagina's der kranten verdwenen. De principiële overeenkomsten
waarmee de artsenstaking opgelost kon worden, moeten nu omgezet worden in
de werkelijkheid. Dit gaat met zoveel technische moeilijkheden gepaard, dat het
publiek ook zij die wel een zekere belangstelling voor de politiek opbrengen
al lang murw geslagen is en de zaken niet meer kan volgen. De volgende
'strategische' datum is nu 15 oktober. Dan zal moeten blijken of het akkoord
tussen de regering, de ziekenfondsen en de artsen de goedkeuring van minstens
60% van de geneesheren heeft gekregen. De kwestie hoe dat quorum berekend
wordt, is te ingewikkeld om hier behandeld te worden. Wordt de vereiste meerderheid bereikt, dan zal de regering een wetsontwerp indienen om het geheel
van de wet op de ziekte- en invaliditeitsverzekering te wijzigen in -de zin van
het akkoord.
Hoe het verder ook mag verlopen, het geneesherenconflict is ongetwijfeld
een van de topgebeurtenissen van het politieke jaar geweest. Een symptomatische gebeurtenis, die spanningen in het maatschappelijke leven aan het licht
heeft gebracht die veel verder strekken dan men voordien zou geloofd hebben.
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Een welvaartstaat zoals de Belgische, die in zijn levensbelangrijke organen
nog zoveel verschillende economische en sociologische krachten bundelt en
waarvan de basis bestendig evolueert, zal uiteraard nog vele jaren moeten
worstelen met aanpassingsvraagstukken. Om ze meester te worden is er bij veel
meer landgenoten meer politieke zin vereist dan er nu is. Men heeft vaak de
indruk dat onze grotendeels welvarende maatschappij zich niet actief bij de
democratie laat betrekken. Haar deelname aan het openbare leven is vaak
beperkt tot een louter lijdzame houding. Het verschijnsel is merkbaar in alle
landen met een vergelijkbaar sociologisch patroon. En toch zijn er nog altijd
bronnen van politiek actievermogen, waarvan sommige een bestendige stuwkracht ontwikkelen, terwijl andere van tijd tot tijd aangeboord worden hetzij
door de partijpolitiek, hetzij door de pressure groups. Er is wel een zekere
verstarring van het politieke leven ingetreden, maar sommige waarnemers overdrijven de omvang van het verschijnsel. Ze vergeten dat ook in het verleden
lange perioden van politieke lusteloosheid te signaleren zijn geweest.
10 - 10 - 64

H. De Bruyne
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Waterschappen en gemeenten
Onder bovenstaande titel verscheen
eind 1963 geschrift no. 125 van het Cenr
trum voor Staatkundige Vorming. Onder
voorzitterschap van de huidige griffier
der Brabantse Staten, Mr, E. J. N. M.
Bogaerts, heeft een door het bestuur van
het Centrum benoemde commissie, waarin deskundigen uit provinciale, gemeentelijke en waterschapskring zitting hadden,
een rapport opgesteld, dat, zij het enigszins gewijzigd, het gepubliceerde geschrift no. 125 werd. Door omstandigheden toe te rekenen aan de recensent, kan
eerst nu een bespreking van dit belangwekkend geschrift plaats vinden. Het on
derwerp van het geschrift en deszelfs inhoud zijn evenwel in het afgelopen jaar
geenszins minder actueel geworden. Integendeel zou men zeggen, nu inmiddels
een ontwerp tot wijziging van de Wet
gemeenschappelijke regelingen bij de
Tweede Kamer aanhangig is gemaakt,
waarin wordt voorzien in het aangaan
van dergelijke gemeenschappelijke regelingen tussen waterschappen en gemeen
ten. De voorgestelde wetswijziging stemt
in grote lijnen overeen met wat het onderhavige rapport daaromtrent aanbe~
veelt.
In de eerste vier hoofdstukken van het
geschrift worden, kort en bondig, enige
bekende punten aan de orde gesteld.
Taak en positie van gemeente en waterschap, de verhouding tussen die licha-men, zowel in het heden als in het verler
den, en de moderne gedaanten waarin het
waterschap zich manifesteert, worden aldus overzichtelijk behandeld. Bij dit gedeelte van het rapport zouden wij twee
kanttekeningen willen plaatsen.
De eerste betreft de opmerking van de
commissie, dat de vraag welk lichaam
een bepaald waterstaatsbelang moet ber
hartigen een vraag van doelmatigheid is
(blz. 10) . Naar onze mening is hiermee
niet alles gezegd, en moet deze vraag ten
dele ook als rechtsvraag worden aangemerkt. Ook de mate waarin de belangen
der burgers tot hun recht zullen kunnen
komen, behoort in aanmerking te worden

genomen, m.a.w. democratie en rechtsbescherming zijn, naast doelmatigheidsoverr
wegingen, relevante criteria.
In de tweede plaats laat de commissie
o.i, het verschil tussen het waterschap en
de gebiedscorporaties (als de gemeente) te
scherp uitkomen, waar zij betoogt, dat
verrichting van de waterschapstaken moet
geschieden en eventueel kan worden afgedwongen, terwijl gebiedscorporaties
desgewenst taken onbehartigd kunnen laten (blz. 10, 11, 17 en 18) . Is het evenwel niet zo, dat enerzijds een waterschapstaak in een waterschapsreglement
zo vaag kan zijn omschreven (,,behartir
ging van de waterstaatsbelangen binnen
het gebied van het waterschap") , dat
sancties tegen verwaarlozing moeilijk zijn
te nemen, terwijl anderzijds een opdracht
aan een gebiedscorporatie tot behartiging
van een waterstaatsbelang zeer concreet
kan zijn? De taak van de gebiedscorpo~
ratie ligt dan op het terrein van het z.g.
medebewind, hetgeen b.v. voor een be
langrijk deel van de gemeentelijke activiteiten geldt.
Het meest interessant zijn de hoofdstukken V en VI, omdat daarin concrete
suggesties voor een samenspel van gemeente en waterschap worden gedaan —
en andere afgewezen.
Wat de laatste betreft: de commissie
verklaart zich ertegen dat eenieder die
bij een maatregel van het waterschap
belang heeft, moet meebetalen en medezeggenschap moet hebben in het waterschap. Theoretisch wordt deze stellingname naar onze smaak niet erg overtuigend gemotiveerd (blz. 20). Houdt daarmee wellicht verband, dat een bladzijde
verder een pleit wordt gevoerd voor een
bredere samenstelling van de waterschapsbesturen dan thans gebruikelijk
(met alleen eigenaren van onroerend
goed in die besturen), waarbij het de
commissie toeschijnt, „dat bij algemeen
kiesrecht de kansen op een bredere sar
menstelling groter zijn dan bij verkiezing
op basis van de eigendom"?
De commissie heeft voorts bezwaren
tegen de introductie van z.g. kwaliteitszetels van gemeenten in waterschapsbe
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sturen, d.w.z. dat de gemeenten uit anderen hoofde dan als bezitsters van onroerend goed in de waterschapsbesturen
vertegenwoordigd zouden zijn. Hierdoor
zou immers het waterschapsrechtelijke
principe van binding tussen het betalen
van waterschapslasten en vertegenwoordiging in het bestuur worden losgelaten.
De commissie ziet n.l. ook niet in, dat
het noodzakelijk of gewenst is de gemeente als zodanig in de kosten van het
waterschap te laten meebetalen. Een van
verschillende kanten gehoord pleidooi
voor een wetswijziging, waardoor dit
laatste mogelijk zou moeten worden (de
Hoge Raad heeft in een arrest van 25
januari 1963 de rechtsgeldigheid van een
dergelijke gemeentelijke belastingplichtig^heid in het waterschap naar het geldende
recht ontkend) , ziet men de commissie
dan ook niet voeren. Evenmin betoont
de commissie zich enthousiast over de rol
van het gemeentebestuur als kiescollege
ten behoeve van bepaalde categorieën
ingelanden zoals de eigenaren van het
gebouwd en de huishoudelijke vervuilers.
Ook acht de commissie het minder juist
de gemeente als de representante van so~
ciale, economische en culturele belangen
mede te laten beslissen en betalen in het
waterschap. Terecht werpt zij de vraag
op, waarom dan ook niet op overeenkomstige gronden rijk en provincie een

rol in het waterschapsbestuur zouden
moeten vervullen — hetgeen natuurlijk
moeilijk verenigbaar zou zijn met de uitoefening van oppertoezicht en toezicht,
waartoe de Grondwet resp. rijk en provincie roept.
Uit dit alles moge duidelijk worden
dat de commissie de titelvraag van
hoofdstuk V: neemt de gemeente bij de
uitvoering van de taak van een waterschap een bijzondere plaats in? in wezen
ontkennend beantwoordt.
Wat wil de commissie dan wèl? Zij
oppert o.a.:
a. Een vaste commissie van overleg tussen waterschap en gemeente (n) (blz.
20 en 27) .
b. Het door de eigenaren van de gebouwde eigendommen zelf laten kier
zen van hun vertegenwoordigers in
het waterschapsbestuur door middel

van districtsindeling van de gebouwde eigendommen (blz. 23) .
c. Een classificatie van de gebouwde
eigendommen naar de mate waarin de
in die gebouwen belichaamde sociale,
economische en culturele belangen
door het waterschap worden gediend,
ter bepaling van de belastbare opbrengst (blz. 25) — hier neigen wij
tot een vraagteken, vooral m.b.t. sor
ciale en culturele belangen: zowel
onderling als t.a.v. andere belangen
zullen deze dunkt ons bezwaarlijk of
niet dan met willekeur kunnen worden geclassificeerd.
d. Het creëren van de mogelijkheid, dat
waterschappen en gemeenten gemeenschappelijke regelingen aangaan in de
zin van de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen ---- al ziet de commissie de
noodzaak van een dergelijke samenwerking niet „onomstreden" vaststaan
(pp. 28 - 31 en 33) — zoals reeds
opgemerkt, is aan deze suggestie inmiddels door de regering gehoor gegeven: in het desbetreffende wetsont~
werp worden alle samenwerkingsvore
men, die thans tussen gemeenten bestaan (zoals met name instelling van
een orgaan of van een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam), ook tus
sen gemeenten en waterschappen mogelijk gemaakt, behalve die van oplegging van een regeling.
Lang niet alles van de inhoud van het
rapport hebben wij in het bovenstaande
kunnen aanroeren. Hoewel wij ons hier
en daar een kritische opmerking veroor
loofden (in het besef tegenover bij uitstek ter zake kundigen te staan), overweegt waardering voor dit rapport, dat
niet alleen de problemen duidelijk schetst,
maar ook met oplossingen komt. Gaarne
sluiten wij ons dan ook aan bij de woor
den van de nestor van het Nederlandse
waterschapsrecht, Mr. G. J. C. Schilthuis, „dat het een goed rapport is en dat
het er blijk van geeft, dat de leden der
commissie op de hoogte waren van de
bijzonderheden van het waterschapsbestuur, zijn inrichting en zijn aard en
werkzaamheden". (Waterschapsbelangen
van 30 november 1963, blz. 304) .
T. J. Jansen Schoonhoven
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De religieuzen in de Kerk
Met het . Concilie bedoelde Joannes
XXIII een heraanpassing van de aard en
de modaliteiten van de ontmoeting tussen
Kerk en Wereld. Indien het waar is dat
de religieuzen het Kerk-zijn in de wereld
zo exemplarisch mogelijk dienen te beleven, dan zal deze heraanpassing wel heel
bijzonder ook voor hen gevolgen meebrengen. Vele bisschoppen hebben zich
daar reeds mee bezig gehouden. Het boek
van kardinaal Suenens, Kloosterleven en
Apostolaat 1 heeft wel het meest deining verwekt. Doch ook de werken van
Mgr. Garronne, aartsbisschop van Tou
louse, Mgr. Renard, bisschop van Versailles, Mgr. Huyghe, bisschop van Arras, hadden door hun soliede theologische
doctrine een bevrijdende invloed. En verder is er de te weinig opgemerkte, hoewel uitstekende brief van Mgr. De Vet,
bisschop van Breda, op 15 augustus 1962
aan de religieuzen van zijn bisdom gericht 2 ) .
Vanzelfsprekend gaf het Concilie ook
aanleiding tot minder verheven beschou~
wingen. Een aantal bisschoppen b.v.
meende van de gelegenheid gebruik te
kunnen maken om de exemptie der regu~
lieren een flinke deuk te geven en het
Romeinse centralisme door een verhoogd
diocesaan curialisme te vervangen. De
apostolische ondoelmatigheid, de krachtenversnippering en de oncontroleerbaarheid leken voldoende stevige argumenten
voor de voorstanders van deze reorganir
satie der kerkelijke bevoegdheidssferen.
In een toespraak tot de leden van verscheidene generale kapittels heeft Paus
Paulus VI onlangs zelf de zin der exempr
tie onderstreept 3 ) met de duidelijke ber
doeling een einde te stellen aan de ontstane malaise; tegelijkertijd echter belichtte hij het belang van een gecoördineerde pastoraal onder leiding van het
episcopaat.
Hoe dringend de aanpassing aan de
huidige wereld ook nodig is — en deze
) ,
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hangt niet alleen af van het uitmeten van
centimeters rok beneden de knie noch van
het al of dan niet zichtbaar laten van een
of meer haarlokken ^- en hoezeer een
goede machtenverdeling binnen de Kerk
tussen paus, bisschoppen, religieuzen en
leken van een gezond en historisch verantwoord realisme getuigt, toch ligt daar
de kern van het religieuze leven niet.
In een juister daglicht wordt het religieuze leven gesteld in het verzamelwerk
De Religieuzen in Gods Kerk 4 ) , dat gelijktijdig in het Nederlands en het Frans
werd gepubliceerd door de Vergadering
der Hogere Oversten van België. Terloops mag het kenschetsend genoemd
worden voor een diepere evolutie, dat
het werk door een nationale federatie
van religieuze oversten werd gepubliceerd. Terwijl de religieuzen vroeger
haast uitsluitend in eigen congregatiever
band optraden, verticaal vanuit het Romeinse generalaat gestructureerd, is deze
publikatie een bewijs van de toenemende
collegialiteit tussen diverse religieuze gemeenschappen in één land, een fenomeen
dat parallel loopt met de groei der nationale bisschoppenconferenties. Beide verschijnselen schijnen in de toekomst een
beter aan lokale toestanden aangepast
Kerk-beleven te garanderen.
Het verzamelwerk vermijdt gelukkig
elke oppervlakkige polemiek. Vanuit de
traditie van de Kerk en vanuit een vaste
theologie wil het het wezen van het
kloosterleven omschrijven, niet als onderscheiden van het algemene kerkelijke leven doch als een noodzakelijk moment
ervan. Zeventien specialisten hebben de
velerhande aspecten hiervan belicht en
aldus de grondslag gelegd voor verder
onderzoek en vooral voor verantwoorde
hervormingen. Bijzonder geslaagd lijken
o.m. het inleidend geschiedkundig overzicht (F. Vandenbroucke osb) , het tracr
taatje over de theologie van het kloosterleven (R. Carpentier sj) en de bijdrage
van P. Proesmans cssr over de religieu
zen en het apostolaat van de Kerk. De

1) Zie Vrouwelijke religieuzen en modern apostolaat in Streven, april 1963, pp. 685 - 687.
2) Katholiek Archief, 1962, col. 967 - 976.
3) Katholiek Archief, 1964, col. 973 - 980.
4) Serie Ecclesia, deel 10, Desclée de Brouwer, Brugge-Utrecht, 1964, 448 pp., 195 fr.
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afdeling over de verwezenlijking van het
kloosterleven 5 ) bevat waardevolle bijdragen vanuit hoofdzakelijk psycholor
gisch perspectief, bv. een goede analyse
van de roeping door R. Troisfontaines sj
en een evenwichtige behandeling van de
psychologische stadia in het kloosterle
ven van respectievelijk de priester-religieus (I I. Boelaars cssr) , de broeder (Br.
Tillo cfx) en de zuster (Zr. Emmanuel) .
De Commissie voor de studie van het
religieuze leven, opgericht door de Vergadering van de Hogere Oversten van
België, beschouwt dit werk slechts als
een eerste begin. De hoofdverantwoordelijken van de commissie (S. de Ceuster
o. praem. en V. Walgrave o.p.) willen
na deze algemene situering van het religieuze leven in de hedendaagse Kerk een
aantal afzonderlijke aspecten meer diepgaand behandelen (armoede, gehoor
zaamheid, opleiding, enz.) . Het verzamelwerk laat inderdaad nog een onbevrer
digende indruk na: de soliede basis vanuit het verleden werd duidelijk belicht en
van alle bijkomstigheden ontdaan doch waar ligt de weg voor de toekomst?
O.i. werden te weinig perpectieven geopend. En wel om drie redenen. Vooreerst lijkt het werk teveel op een dialoog
tussen religieuzen. Indien de religieuzen
een teken~ en dienst-functie in de Kerk
te vervullen hebben, kan alleen een dialoog met de hele Kerk hun huidige rol
juist helpen bepalen. En dit veronderstelt
dat ook de bisschoppen en de leken erbij
betrokken worden. Hierdoor zou onger
twijfeld het kritisch element versterkt zijn
geweest, doch het geheel zou tevens au
thentischer hebben geklonken. Vervolgens zijn er wel specialisten van het
kloosterleven aan bod gekomen, doch er
was te weinig dialoog met specialisten
uit aanverwante domeinen. De eigenlijke
ecclesiologie, de pastoraaltheologie, de
sociologie, en de sociale psychologie
kwamen niet aan het woord. Een hedendaagse reflexie op de mens _ ook op
de mens als religieus — kan echter slechts
i
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door een interdisciplinaire benadering verrijkend werken. Wil men niet in een
soort ecclesiologisch monofysisme belanden, dan lijken perpectieven als die welke
door Léo Moulin in Le Monde vivant des
Religieux 6 geopend werden, voortaan
onontbeerlijk. Er is immers ontegenzeg-lijk een malaise omtrent het kloosterleven.
Een goede sociaal-psychologische analyse zou ook aan de toekomstige kerkelijke
vormgeving van het kloosterleven (titel
van afdeling I I I) een vernieuwende oriëntatie kunnen geven. Het wekt overigens
verwondering dat in heel deze derde afdeling zo goed als geen woord gezegd
wordt over het Concilie. Nochtans zal
het Concilie talrijke congregaties, en niet
minder de oude orden, dwingen tot een
voor velen vrij fundamentele herbezinning op hun instituut. Het oordeel van
P. J. Tillard o.p., theologie-professor te
Ottawa, lijkt niet overdreven, waar hij
schrijft: „Nos communautés religieuses
sont lourdes ,á entrainer dans le grand
élan de l'Eglise de Dieu, barricadées derrière un scepticisme ou un conservatisme
qui n'ont rien d'évangélique. Elles font
trop confiance à la médiocrité humaine,
pas assez á la puissance de Dieu; trop â
l'expérience du passé, pas assez á l'éternelle jeunesse de l'Esprit Saint" 't ) ,
Tenslotte is er een derde reden waarom
te weinig perspectieven werden geopend.
Er was onvoldoende aansluiting bij de
vernieuwingspogingen in de Kerk. Dit
wekt des te meer verwondering daar juist
de individuele religieuzen, zowel inzake
pastoraal als theologie, in feite dikwijls
de voorposten innemen. Over een vernieuwd gehoorzaamheidsbeleven, over
nieuwe vormen van coördinatie van het
apostolaat tussen congregaties onderling
(niet enkel terwille van de doelmatigheid,
doch ook als getuigenis voor de algemene christelijke broederlijkheid) , over de
omschakeling van verouderde apostor
laatsvormen naar nieuwe, over de moge
lijkheden van heroriëntatie van verouderde instituten, enz. wordt in dit boek heel
)

,

5) Onduidelijk is het onderscheid tussen de titel van deel II (beleving van het kloosterleven) en
die van deel IV (verwezenlijking van het kloosterleven).
G) Zie bespreking Streven, juli 1964, pp. 1021 - 1022.
7) J. M. R. Tillard o.p., La vie religieuse, sacrement de la présence active de Dieu in La vie
des coninnunautés religieuses, Montréal, maart 1964, 10 - 80.
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weinig gezegd. Nochtans liggen daar de
vitale problemen, want daar is de geest
reëel geïncarneerd of gedesincarneerd 8),
Er blijft dus nog heel wat te doen. Het
secretariaat van de Vergadering van de
Hogere Oversten is zich daarvan bewust.
Het stemt hoopvol dat zij die voor de
toekomstige ontwikkeling van de meer
dan 60.000 Belgische religieuzen
en
dus voor de aanpassing van de Kerk in
ons volk — een zo grote verantwoordelijkheid dragen, de weg der vernieuwing
willen inslaan. Ook hier lijkt het bewust
zijn van de versnelling der kerkgeschier
denis helemaal te zijn doorgedrongen.
Door het bevorderen van experimenten,
het stimuelren van onderzoek, het voortdurend beklemtonen van het wezenlijke
( waartoe ook de eerbied voor de relir
gieuze persoonlijkheid en het recht op degelijke theologische vorming behoren) zal
de vermelde commissie onvervangbaar
werk verrichten om het Concilie in de
eigen kerkgemeenschap werkelijkheid te
doen worden.
J. Kerkhofs sj.
r

„

Tentoonstellingen in België
Brussel
Het seizoen in het Brusselse Paleis
voor Schone Kunsten is ingezet met een
merkwaardige tentoonstelling van Kunst
uit Thailand (tot 15 november) . De
fraaie catalogus vermeldt niet minder dan
322 werken die, gaande van een stenen
torso van een godheid uit de 7e-8e eeuw
tot bonte figuren voor het schimmenspel
uit het begin van de 20e eeuw, een overzichtelijk beeld geven van deze kunst uit
het Menamdal en het noordelijke deel
van het Maleise schiereiland. Wie geen
specialist is, zal in de tentoonstelling zelf
niet duidelijk zien welke ontwikkeling
deze kunst in de loop der tijden heeft
meegemaakt en niet gemakkelijk de verschillende scholen en invloeden, vooral
uit India, Kambodsja, Burma en China,
van elkaar onderscheiden. Wie het toch
wil proberen, verwijzen we naar de heldere uiteenzetting van prof. van Lohuir
zen-de Leeuw in de catalogus.
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Niet om zich over deze positieve gegevens het hoofd te breken, maar om
zich in deze kunst zelf te verdiepen, is
deze unieke verzameling een bezoek ten
volle waard. Door een aandachtige be.
schouwing treedt men binnen in een wereld die ons in haar vormelijkheid en expressie wel niet vertrouwd is, maar waarin wij toch affiniteiten en eigen dromen
herkennen. Als vanzelf komen we dan
tot onderscheidingen en gaat de individualiteit van de Siamese kunst zich enigszins verhelderen. Wij bezitten tegenwoordig blijkbaar een bijzondere geneigdheid om ons te interesseren voor die 'on-zuivere' culturen. De laatste tijd hebben
we bijvoorbeeld zeer goede overzichten
te zien gekregen van de Koptische, Hittitische, de Perzische kunst, die alle ontstaan zijn in het spanningsveld van verschillende grote cultuurcentra. Het meest
opvallend in deze kunst uit Thailand zijn
natuurlijk de Boeddhabeelden. De mediterende Boedha is hét symbool van de
Oostaziatische kunst, niet slechts omwille
van de voorstelling, maar ook omwille
van zijn functie in de religieuze gedragingen van de Aziatische gelovige. De
Siamese Boeddha, hoe hiëratisch en afstandelijk ook, bezit een menselijke toegankelijkheid en zachtheid, in bepaalde
gevallen zelfs een elegantie, die eigen is
aan deze provincie van de Boeddhistische
kunst.
In hetzelfde Paleis voor Schone Kunsten is ook een tentoonstelling te zien
over Durer en zijn tijd (tot 6 december),
een selectie van honderdvijftig tekeningen
uit het Prentenkabinet van Berlijn. Zij
beantwoordt nauwkeurig aan de titel. De
periode waaruit de tekeningen zijn gekozen, omvat inderdaad de ongeveer zes
decennia van Dürers leven van 1471 tot
1528. Rond veertig tekeningen van Durer
zelf figureert het werk van de schilders
van het einde van de XVe eeuw: Martin
Schongauer, de Meester van het Huisboek, Michael Wolgemut, Dürers leermeester; het werk van Dürers onmiddelr
lijke tijdgenoten: Lukas Cranach, Gri ner
wald, Hans Baldung Grien, Hans Holbein; dat van de Zwitserse schilders die

S) Een goed voorbeeld van een dergelijke aanpak is het pittige boek van Sister Gertrude Joseph
Donnelly c.s.j.o., The Sister Apostle, Fides Publishers, Inc., Notre Dame, Indiana, 1964.
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zich op deze Duitse school inspireerden:
Urs Graf, Nikolas Emmanuel Deutsch,
Hans Leu; en tenslotte het werk van de
schilders van Augsburg: Hans Burgkmair
en Jorg Breu, die op hun beurt invloed
hadden op de schilders van de Donauschool: Albrecht Altdorser en Wolf Huber.
De tentoonstelling is in verschillende
opzichten merkwaardig. Zij biedt een
overzicht van de meest boeiende periode
van de Duitse kunst- en cultuurgeschier
denis ~ de overgang van de middeleeuwen naar de nieuwe tijden ~ die hier
bijna dramatisch geïllustreerd wordt in
het werk van Dürer, de universele humanist die het zich tot een eer rekende op
de uiterste punt van de Europese avantgarde te staan, maar reeds voor hij tot
volle rijpheid kwam, door de evolutie van
de Europese kunstgeschiedenis was achterhaald. Omstreeks 1490, als Dürer debuteert, valt het hoogtepunt van het oeur
vre van Jeroen Bosch, In 1501 begint
Michelangelo zijn David en in 1528 als
Dürer sterft, is Correggio bezig aan zijn
fresco in de koepel van de dom te Parma.
Het overzicht werd om een dubbele reden
uit tekeningen samengesteld: 1. de meeste
van de hier vermelde kunstenaars hebben
in hun tekeningen hun zuiverste expressie gevonden; 2. tekeningen op zichzelf
verschalken in hun directheid en vertrouwelijkheid zelfs de meest bewuste
vormwil. Tenslotte biedt deze tentoonstelling aan Nederlanders en Vlamingen
het genoegen de relaties na te gaan van
de Duitse kunst met de kunst uit de
Nederlanden in die tijd. Het is wel tekenend dat Dürer, na zijn reis naar Venetië
in 1494, in 1520 'auf meine Kosten und
Ausgaben' zoals hij het uitdrukkelijk in
zijn dagboek noteert, een reis naar de
Zuidelijke Nederlanden maakt.
Een rijke aanvulling van deze tentoonstelling heeft men in de koninklijke biblior
theek te Brussel die een keuze van 128
gravures van Dürer toont uit het bezit
van het Rijksprentenkabinet te Amster.dam met o.a, de grote en de kleine passie;
de ridder, de dood en de duivel; melan^cholia.

Gent
De tentoonstelling Karel van Hulthem

(1764-1832) , georganiseerd door de Koninklijke Bibliotheek van Brussel, is mor
menteel (tot 14 november) nog te bezoeken in de Universiteitsbibliotheek te
Gent. Zij werd opgezet ter gelegenheid
van de tweehonderdste verjaardag van
de geboorte van Karel van Hulthem.
Wie was Van Huithem? Een Gents politicus die gedurende de 68 jaar van zijn
leven, juist geteld 11 verschillende politieke regimes heeft meegemaakt. In verschillende ervan heeft hij een actieve rol
gespeeld. Toch interesseerde hij zich
slechts matig voor de politiek. Hij wilde
vooral, „de kennis doen toenemen, de
onwetendheid bestrijden". Van de politieke regimes maakte hij gebruik om scho
len, musea, bliblotheken en plantentuinen
op te richten. Hij kocht zijn eerste boek
toen hij negen jaar oud was en verzamelde voor zijn persoonlijke bibliotheek
64.000 gedrukte werken en handschriften,
niet als een bibliofiel die zoals de Nerval
zegt „de boeken niet leest uit vrees ze te
beschadigen", maar om ze te gebruiken
en zelfs anderen ter beschikking te stellen.
In 1836 werd het grootste deel van
deze bibliotheek gekocht door de jonge
Belgische staat om samen met de 'Librye
van Bourgogne' de kern van de Natio
nale Bibliotheek uit te maken. Een keuze
van 134 belangrijke boeken eruit wordt
in dankbare herinnering door de huidige
directie van de Koninklijke Bibliotheek
tentoongesteld. Men vindt er bijvoorbeeld
het oudst bekende handschrift van de
Rijmbijbel van Van Maerlant, een zeldr
zame middelnederlandse vertaling van de
Legenda Aurea, prachtige exemplaren
van de atlassen van Mercator en Hondius, de eerste uitgave van Morus'
Utopia. Maar haast belangrijker nog dan
de tentoonstelling is de catalogus die erbij
wordt uitgegeven. Een instelling die haar
reden van bestaan in het boek vindt, kan
ook moeilijk anders dan van haar eigen
uitgaven iets waardevols maken. De car
talogi door de Brusselse Bibliotheek uitgegeven vormen stilaan een indrukwekkende serie.
Antwerpen
Voorgaande tentoonstellingen veronderstellen bij de organisatoren een grote
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kennis van zaken, maar hun persoonlijk
oordeel komt er weinig of niet bij te pas.
De keuze van de werken wijst meestal
zichzelf uit. Bij de tentoonstelling Kunst
van Heden in België georganiseerd door

het centrum Pro Civitate van het Gemeentekrediet van België daarentegen be-paalt de persoonlijk verantwoorde selectie het aangezicht van de tentoonstelling.
Een indrukwekkend artistiek comité moest
voor deze persoonlijke verantwoording
instaan. Maar een dergelijke manier van
werken kan slechts uitlopen op een onwaardige touwtjestrekkerij, waardoor de
organisatoren zichzelf in discrediet brengen. Natuurlijk is zelfs het centrum Pro
Civitate vrij ten toon te stellen wat het
wil. Maar als semi-officiële instelling, die
zich daarbij nog tot specifieke taak stelt
„de culturele opvoeding van alle lagen
der bevolking" in een geest van nationaal
bewustzijn te bevorderen, mag ze het
zich, dunkt me, niet permitteren een se--

197

lectie van kunstwerken te maken met andere dan artistieke criteria, vooral niet
met criteria zonder enige inhoud, zoals
geografische afkomst bijvoorbeeld. Of als
men een dergelijke selectiemethode toch
op zich neemt, moet men er ook duidelijk
voor uitkomen en de tentoonstelling in
die zin opbouwen. In dat geval hadden
de leden van het comité ook hun persoonlijke verantwoordelijkheid kunnen
opnemen. Bij een dergelijke tentoonstelling vindt niemand baat, zeker niet de
gemeenten. Een veel gezonder initiatief
zou het zijn als Pro Civitate de gemeentemusea, die in België een armzalig be
staan lijden, financieel, eventueel zelfs
met een competent studiebureau zou steur
nen en dan geregeld aan het land de re
sultaten van dit werk zou laten zien. Hier
ligt immers een dringende taak voor wie
aan culturele opvoeding wil doen.
G. Bekaert

Boekbespreking
GODSDIENST
SCHILLEBEECKX, E., Het tweede Va-

ticaans Concilie. (Kernen en Facetten,
5) . — Lannoo, Tielt - Den Haag, 1964,
128 pp., F. 48.
Dit bundeltje Conciliebeschouwingen bevat een verzameling van reeds elders
verschenen, hier licht gewijzigde artike
len. Vanuit zijn rijke theologische en
menselijke achtergrond belicht de Nij-^
meegse professor enkele facetten van dit
grote gebeuren waardoor de H. Geest en
de Kerk (met haar hele menselijkheid)
vernieuwend willen optreden in de huidige wereld. Treffend is o.m. de beschrijr
ving van de veelvormige decentralisering
die de grondtendens van het Concilie
kenmerkt. J. Kerkhofs
LAMBERT, B., Das oekumenische Problem, Bd. 1. Vert. Walter Scheier. --Herder, Freiburg, 1964, 332 pp ., DM.
29,50 geb.

Op de boekenmarkt is er geen tekort aan
studies over het oecumenisme. Toch is er
nog een plaats voor deze Herder-uitgave:

het eerste deel van de Duitse vertaling
van het tweedelige 'Le problème oecuménique' van de Frans-Canadese dominicaan, p. B. Lambert. In tegenstelling
tot de meeste werken die slechts één of
enkele aspecten behandelen, wil de au~
teur een inzicht geven in heel de kwestie.

Terecht stelt de uitgeverij dit boek voor
als een handboek voor de studie van het
oecumenisme. De auteur omschrijft het
oecumenisme, beschouwt de geschiedenis
van de scheiding en van de herenigingspogingen, en handelt in de laatste drie
hoofdstukken over het wezen van het
christendom, de zending van de Kerk in
de wereld en de structuur van de Kerk.
In elk hoofdstuk definieert hij eerst het
probleem, beschrijft daarna de feitelijke
situatie in de oecumene en tracht ten
slotte te zien hoe dit probleem echt
katholiek, d.i. universeel, kan overstegen
en opgelost worden. De auteur is vooral
begaan met de methode van het oecumenisme en legt er herhaaldelijk de nadruk
op dat we meer aandacht moeten hebben
voor de levende, concrete stromingen in
de kerken dan voor abstracte en formele
beschrijvingen. Deze waardevolle, rusti-
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ge, soms iets wijdlopige bijdrage richt
zich tot eenieder, priester, seminarist en
leek, die een vrij volledig inzicht in het
oecumenisme wil verwerven.
J. Vercruysse
CONGAR, Yves, Voor een arme en dienende Kerk, vert. L. Van der Paal (De
Christen in de Tijd, 19) . --- Patmos,
Antwerpen, 1964, 160 pp., geb. F. 75.
Dit goed verzorgde nieuwe nummer uit
de gunstig bekende reeks bevat drie stu-dies van de Straatsburger theoloog. De
eerste twee zijn vertalingen van vroegere
artikelen (nl. het stuk Quelques expres~
slons traditionnelles du service chrétien
in l'Episcopat et l'Eglise Universelle en
een korte historische studie Titels en eerbewijzen in de Kerk uit Problèmes de
l'autorité) . Het laatste hoofdstuk bevat
een uiteenzetting voor een groep bisschoppen te Rome over de Kerk der ar

men. Men mag hopen dat de hier gegeven oriëntaties tot concrete initiatieven

zullen leiden in de gehele Kerk en in alle
sectoren van haar apostolaat. De vertaler verdient alle lof. J. Kerkhofs
LACARRIERE, J., Les hommes ivres de
Dieu. — Arthaud, Paris; Vromant, Brussel, 1962, 340 pp., 50 pl., 4 Ktn., ing.
F. 297.

Dit verbazend boek is een historischsociologische en psychologische ontleding van het antieke egyptische monnir
kenwezen, de voor ons zo vreemde geschriften en prestaties van drie eeuwen
Woestijnvaders. Volgens L. hebben de

komt hij tot enkele hoofdtrekken van dit
'unieke religieuze experiment': een zowel
lichamelijke als geestelijke apatheia, het
leven in een visionaire wereld, en tenslotte de hesychia, de beeldenloze schou
wing. Jammer genoeg heeft dit anecdor
tisch en fotografisch goed gedocumenteerde boek in het Egyptische monachisr
me de (wellicht geringe, doch aanwezige) kern van authentiek evangelisch
christendom niet kunnen ontdekken. En
toch is het juist aan deze kern, aan sommige bladzijden van Antonius en Pachomius, aan enkele essais van Makarios, —
en niet aan de buitenissigheden van duizenden half-christen asceten — te danken
dat wij de Woestijnvaders tot de katholieke traditie rekenen. Doch L. moest
deze kern missen zodra hij zijn materiaal
wilde schikken naar de eisen van een bepaalde visie: elementen zoals de eschato-^
logie bij Paulus en de eerste kerk als motivering van maagdelijkheid, of de authentieke Christus-mystiek bij een Antonius of Makarios, of ook de beoefening
van de naastenliefde in de abdijen van
Pachomius, moest hij daarom drastisch
simplificeren of onbesproken laten. Behoudens dit (fundamentele) bezwaar
geeft het boek ons nochtans een diepgaande analyse van heel veel secundaire
elementen uit het monnikenwezen, die
door latere, slecht ingelichte generaties in
onze geestelijke literatuur zijn ingeschakeld, doch waarover ook specialisten als
A.-J. Festugière O.P. een streng afwijzend oordeel hebben geveld. J. Allary

fellagha uit het Nijldal zich zo massaal
tot het christendom bekeerd, omdat zij in
dit nieuwe geloof een herleving zagen
van hun vroegere egyptische godsdienst

NOVAK, M., The open Church. Vatir
can II, Act II. — Darton, Longman &
Todd, London, 1964, XIV - 370 pp., sh.

en een protest tegen het hellenisme. Geen
wonder dat hun christendom aldus heel
eigen kenmerken vertoonde. „En devenant monophysites, les Coptes n'eurent
nullement l'impression de changer la nature de leur foi mais au contraire de
confirmer leur conception du christianisme et leur vision du Christ" (p. 60) . Zij
geloofden b.v. in een naderend wereldeinde en wilden door een uiterst strenge
ascese de wereld en het vlees uit hun
leven bannen, door in de woestijn een
soort wereldvreemde 'anti-gemeenschappen' te stichten. Binnen dit kader be
schrijft L. het geestelijk avontuur van
tientallen uit de literatuur bekende eremijten zoals Antonius, Pachomius, Pafnucius. Uit de analyse van hun visioenen,
'wonderen', gebedstechnieken en ascese

Pedagogie-professor en student te Harvard, reveleert de auteur zich in deze
balans der tweede sessie als een briljant
journalist. Naast Wenger en Laurentin
verdient dit dagboek een ereplaats. Minder genuanceerd wellicht dan zijn beide
collega's, heeft Novaks relaas het voordeel de lijnen die de fronten verdelen
duidelijker te doen uitkomen. Hij ziet alles tevens meer vanuit de Amerikaanse
gezichtshoek, zoals zijn landgenoot Kaiser in het bekende verslag van de eerste
sessie. In het aparte hoofdstuk over de
Bishops o f the US klinkt zelfs heel wat
ontgoocheling mee. Het eerder negatieve
oordeel over Paulus VI lijkt voortijdig.
Boek en besluiten zijn ongetwijfeld lezenswaard, ook voor Concilievaders.
J. Kerkhofs

18.

BOEKBESPREKING

199

Catechèse biblique et liturgique de la
conversion (Notre Catechèse, 10) . —
Biblica, Brugge, 1963, 111 pp., F. 60.
In dit boekje worden een aantal artikelen
over de bekering verzameld, die vroeger
in Paroisse et Liturgie verschenen. Na
een uitgebreid overzicht van het thema
'bekering' in de Bijbel volgen pedagogische beschouwingen, een celebratie als
voorbereiding op de eerste biecht en ne~
gen lesschema's voor verschillende leeftijden. Door zijn rijkdom aan bijbelse gegevens over het thema kan dit verzamel~
werk inspirerend werken bij de catechese
van de Vasten en van het Biechtsacra
Inent. L. Vandenabeele

de sprekers en deelnemers aan de missior
logische week tot het principieel aanvaarden gebracht van de incarnatie van
de liturgie in het eigen milieu en in de
eigen tijd. Deze opdracht stelt hoge eisen
aan al wie verantwoordelijkheid draagt
in het liturgische handelen van de Kerk.
De algemeen aanvaarde competentie van
de sprekers is een waarborg voor de suggestieve voorstellen die tijdens deze missiologische week naar voren zijn gebracht. R. De Haes

DESBUQUOIS, Gustave, Vivre le bon
plaisir de Dieu. Itinéraire spirituel, Zettres spirituelles présentés par André
Rayez S.J. (Bibliothèque de Spiritualité,
2) . — Beauchesne, Paris, 1964, 384 pp.,
geb. NF. 18,90.
Pater Gustave Desbuquois (1869-1959),
medestichter en weldra bestuurder van
de Franse 'Action populaire' (van 1905
tot 1946) heeft niet alleen een allerbe-^
langrijkste sociale invloed uitgeoefend;
hij leefde ook diep inwendig, als een geheel gegevene, en dat gevend berusten
heeft hij aan velen meegedeeld. Van die
inwendigheid en die leiding geeft dit
boek het beeld: zijn 'itinéraire spirituel'
(van 1889 tot 1905) , zijn talrijke 'lettres
spirituelles' (van 1904 tot 1954) . Onder
zijn vele geestelijke kinderen merken we
Mère Agnès en Soeur Geneviève op, van

VORGRIMLER, Herbert, e.a., Gott in
Welt. Festgabe für Karl Rahner. 2 dln.
— Herder, Freiburg, 1964, 752 -- 972 pp.,
geb. DM. 98.
Op 5 maart 1964 werd Karl Rahner 60
jaar. Een gebeurtenis die niet kon voorbijgaan zonder het gebruikelijke 'Festschrift'. Dit 'Festschrift' zelf werd een
gebeurtenis: twee lijvige boekdelen, een
'tabula gratulatoria' met meer dan 900
namen, bijdragen van 72 vooraanstaande
geleerden, en een volledige bibliografie
van Rahners publikaties, 887 titels. Dit
boek te recenseren is onbegonnen werk.
We stellen het slechts voor. Even veelzijdig als Karl Rahners eigen oeuvre is
het evenals dit oeuvre gericht op de
godsdienstige nood van onze tijd. Men
vermeed de zuiver historische bijdragen
en vroeg de auteurs dat hun artikelen
'sachlich-vorausschauend' zouden zijn,

-

de Karnnel van Lisieux; er zijn ook heel
wat 'Auxiliaires' bij, leden van een gees~
telijke familie die hij van het begin af

(1923) mocht leiden. Zo vertoont dit
boek ons het geheime hart van een man
die ook uitwendig grote dingen deed,
zijn verborgen invloed die het andere
werk misschien overtrof, de nauwelijks
verrassende ondergrond van zijn opmerkelijk sociaal bereiken. Em. Janssen
Liturgie en mission. ~ 33e semaine de
Missiologie de Louvain (Museum-Lessi~
anum) . — Desclée de Brouwer, Brugge,
1964, 288 pp., ing. F. 188.
Op het ogenblik dat de concilievaders
het schema over de H. Liturgie behan
delden werd door de 33e missiologische
Week van Leuven de liturgie in missio~
nair verband besproken. Dezelfde open
geest en hetzelfde bewustzijn van het
werkelijk universalisme van de Kerk dat
de concilievaders heeft geleid, heeft ook

THEOLOGIE

dat ze 'vorivartsweisen' en 'eró tnen'.
Verschillende artikelen bieden zo stof tot
verdere reflexie en discussie. De grote

secties van dit werk geven een beeld van
het bestreken terrein: I. Philosophische
Grundfragen, II. Theologische Grundfragen, III. Biblische Themen, IV. Zur Theologie von Christus und Kirche, V. Zum
Problem der Religionen und Konfessionen, VI. Philosophisch-Theologische
Grenzprobleme der Geisteswissenschaften, VII. Philosophisch-Theologische
Grenzprobleme der Naturwissenschaften.
Om zijn vele waardevolle studies zal dit
boek een plaats moeten krijgen in elke
theologische bibliotheek. Keurig verzorgd, met een systematisch overzicht
van Rahners publikaties, naast de chror
nologische bibliografie, een naam- en een
zaakregister, is dit boek een feestelijk geschenk van de uitgeverij Herder aan Karl
Rahner en aan zijn vele vrienden.
J. Vercruysse
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SCHARBERT, J., Heilsmittler im Alten
Testament und im Alten Orient (Quaestiones Disputatae, 23/24) . — Herder,
Freiburg, 1964, 346 pp., DM. 26, 80.
Deze rijk gestoffeerde, wetenschappelijk
verantwoorde monografie schetst een
klaar afgelijnd beeld van de idee van
'middelaar' in het Oude Nabije Oosten
(Egypte, Mesopotamië, SyriërPalestina,
de Hethieten) en in het Oude Testament.
Voor de ontleding van de bijbelse teksten
gebruikt S. een dubbele methode: eerst
onderzoekt hij de verschillende stijlsoorr
ten (geschiedkundige passages van de
Pentateuch, Pentateuchwetten, deuteronomistische geschiedschrijving, de chror
nistische historiografie, de oudere profeten, de postexilische profeten, vooral Jr,
Ez en Is 40 - 66, de psalmen en de wij sheidslitteratuur) . Na dit analytisch deel
herneemt S. zijn onderwerp op een synthetische en meer chronologische wijze,
om vier typen van middelaar in het licht
te stellen, nl, de charismatische koning,
de priester, de profeet en de martelaar.
Zoals het past in een bijbeltheologische
verklaring van het OT, opent S. een
duidelijk perspectief op het middelaarschap in het NT (als deelname aan de
mediatie van Christus) . Dank zij de
overvloedige noten (waarin de gehele
moderne informatie verwerkt wordt), en
de twee registers (auteurs en Schriftplaatsen) is dit aangenaam geschreven
boek r reeds het tweede van de S. in
dit wetenschappelijk gebied r uitstekend
geschikt voor een ernstige bestudering
van de belangrijke bijbelse categorie van
het middelaarschap. Op enkele punten

legt de S. wellicht een te grote weigerachtigheid aan de dag, bv. in de beoordeling en waardering van de notie der
'gemeenschapspersoonlijkheid' (corporale
personality, personnalité corporative) :

wellicht vergeet hij iets te veel de grote
'fluiditeit' van deze notie, in zover nl. de
nadruk in de tweeterm individu - groep
bijna tegelijkertijd zowel op de groep
valt als op de (evident van de groep
onderscheiden) vertegenwoordigende persoonlijkheid. J. De Frame
SCHLETTE, H. R., Die Religionen als
Thema der Theologie (Quaestiones Disputatae, 22) . — Herder, Freiburg, 1964,
128 pp.
De oprichting van een secretariaat voor
de niet-christelijke godsdiensten verleent
aan het thema van dit boek een onmiddellijke actualiteit. In tegenstelling met de
meeste werken over het heil buiten de

Kerk onderzoekt de auteur niet de mogelijkheid der individuele begenadiging,
doch wel de heilszin der niet-christelijke
godsdiensten, nl. „ob und inwiefern die
Religionen als 'Heilswege', d.h. von Gott
legitimierte und gewollte Möglichkeiten
der Heilsvermittlung, angesehen werden
di rf en" (blz. 67) . Vertrekkend van het
feit dat alleen vanuit een geloof dat men
als absoluut aanneemt, de andere godsdiensten 'verstehend' kunnen geïnterpreteerd worden, en vooral steunend op het
bekende artikel van K. Rahner, Das
Christentum und die nichtchristlichen
Religionen (Schriften zur Theologie, V) ,

worden hier een aantal perspectieven geopend die een nieuwe ecclesiologie uitzonderlijk kunnen verrijken. Men mag
hopen dat de auteur deze 'quaestio' zal
uitwerken tot een breed tractaat.
J. Kerkhofs
AUGUSTINUS, s., Oeuvres de s. Augustin, 29. 4e sér.: Traités Anti-Donatis~
tes, II (Bibliothèque Augustinienne) . —
Desclée de Brouwer, Brugge, 1964, 672
pp., geb. F. 390.
De De Baptismo van Augustinus heeft
om twee redenen een uitzonderlijk be
lang: omwille van zijn rijke, dogmatische
inhoud enerzijds, en anderzijds omwille
van de bijzondere omstandigheid dat dit
werk zich niet keert tegen de opinie van
een ketter, maar van de vereerde en geliefde martelaar voor het geloof, de H.
Cyprianus. Men weet dat vooral in dit
werk de duidelijke leer over geldigheid
en ongeldigheid van het doopsel werd
ontwikkeld, die tot de definitieve verworvenheden van het dogma zou gaan
behoren. De polemiek heeft verhinderd
dat een volledig tractaat over het doopsel tot stand kon komen: de aandacht
gaat vooral uit naar de minimale voorwaarden, die voor een louter geldig
doopsel worden vereist. Ofschoon we in
de tekst van Augustinus nog uitdrukker
lijk het getuigenis vinden van iemand,
voor wie de geloofsbelijdenis van de
christelijke gemeenschap (in geval van
kinderdoop) een constitutief element is
van het geldig doopsel, staan wij hier
wellicht toch bij het begin van een evolutie, waarin het doopsel gaandeweg
haast uitsluitend als de zaak van de dopende priester werd beschouwd. Nu de
actieve deelname aan de viering van het
doopsel, mede door het invoeren van de
volkstaal, weer in ere werd hersteld, zijn
we geneigd ook iets positiefs te ontdek~
ken in de positie van Cyprianus. Ook het
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onbetwistbaar oecumenisch aspect van
Augustinus' positie mag niet al te modern worden geïnterpreteerd: hij erkent
inderdaad de geldigheid van het doopsel
bij de afgescheurde kerken, maar in het
perspectief waarin hij de dingen ziet, kan
dit doopsel geen bron van genade zijn.
Zolang de afgescheurde niet uitdrukkelijk zijn schisma verloochent, kan het
doopsel in zijn leven geen vruchten dragen. Augustinus stond voor een delicaat
probleem. Cyprianus was een overtuigd
voorstander van de herdoop van christen
nen die buiten de katholieke Kerk het
doopsel hadden ontvangen. Cyprianus en
vele andere Afrikaanse bisschoppen verdedigden deze positie met een overvloed
van argumenten. Een groot deel van De
Baptismo bestaat uit een geduldige weerlegging van deze vele getuigen. De oplossing die Augustinus gaf aan dit probleem is wél verrassend modern. Hij acht
het helemaal niet uitgesloten dat een heilige bisschop zich werkelijk zou vergis
sen, zonder dat hij daarbij zijn heiligheid
verliest. Augustinus vindt zelfs in de
Schrift een analoog voorbeeld: Petrus
die door Paulus werd terechtgewezen, en
met reden (zoals bekend, ging Augustin
nus hier niet akkoord met Hieronymus,
die het volkomen onaanvaardbaar achtte
dat Petrus zich werkelijk zou hebben vergist!), Belangrijk is vooral dat men, ondanks de meningsverschillen, in vrede en
eenheid met de andere broeders in het
geloof wenst te leven: en daarin is Cyprianus steeds een voorbeeld geweest.
Voor het overige is het begrijpelijk dat er
zelfs in geloofszaken verschil van opinie
bestaat, zo lang een algemeen concilie
van de Kerk de kwestie niet heeft be-slecht: en dit was ten tijde van Cyprianus nog niet gebeurd. De aandachtige
lezer constateert dus weer dat een nog
zo zeer door historische omstandigheden
bepaald werk van Augustinus nooit ontaardt tot een banale polemiek. Zoals
steeds bevat ook deze uitgave, naast een
voortreffelijke vertaling en inleiding, een
aantal complementaire nota's, waarin
meermalen over het verschil tussen Augustinus' opvattingen en de moderne
theologie wordt gehandeld. H. Jans
DEISS, L., Synopse de Matthieu, Marc
et Luc avec les parallèles de Jean. I: Intr.,
notes et vocabulaire (Coll. Connaitre la
Bible). ---- Desclée de Brouwer, Brugge,
1964, 192 pp.
Deel II, dat we reeds vroeger bespraken
(juni 1964, p. 910) , vindt nu in deze
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publikatie zijn noodzakelijk complement.
Een eerste sectie is gewijd aan de literaire en theologische aard van elk van de
drie synoptische Evangeliën. In een
tweede deel worden de pericopen synoptisch behandeld, in functie dus van de
onderlinge overeenkomsten en afwijkingen tussen de drie Evangeliën. Van belangrijke pericopen wordt ook een korte
exegetische studie gemaakt (met bibliografie) . Tot slot een vocabularium van
de meest voorkomende termen bij de synoptici. Wie gevoelig is voor de eigen
tonaliteit van de afzonderlijke Evangeliën zal zich dit werk graag aanschaffen.
J. de Gendt
MORAAL
PERQUIN, S.J., Prof. Dr, N., Verwerkte en verdrongen sexualiteit. — Romen
Ei Zonen, Roermond~Maaseik, 1964, 103
pp., f 4,50.
In dit kleine boekje heeft Schr., zoals wij
enige maanden geleden reeds aankondigden, een nadere uitwerking en aanvulling
gegeven van het artikel dat hij onder de
titel Intergrafie en desintergratie der
jeugdige sexualiteit in Dux publiceerde.
Juist in verband met de vele en soms niet
heldere gesprekken die over dit onderwerp gevoerd worden, lijkt dit boekje
zeer welkom ter verheldering. R.S.
CHAUCHARD, Paul, Le respect de la
vie (Collection Beauchesne, 2) . --• Paris,
1963, 208 pp., ing. NF. 9.

Naar aanleiding van het beruchte 'thalidomide-proces' van Luik heeft de bekende auteur een beknopt vade-mecum gepubliceerd, dat systematisch de proble
men behandelt die op de 'eerbied voor
het (menselijk) leven' betrekking hebben:
gehandicapte kinderen, euthanasie van
volwassenen, vruchtafdrijving, gebruik
en misbruik van de chirurgie (sterilisatie) , van de geneesmiddelen, van het experiment met de menselijke persoon. Ondanks het feit dat aan elk van deze problemen slechts enkele bladzijden zijn gewijd, weet de auteur, zoals trouwens in
zijn andere werken, al te voorbarige conclusies of te weinig genuanceerde oordelen, in casu veroordelingen, te vermijden. Bijzonder interessant is de uitdrukkelijke bedoeling een menselijk ethiek op
te bouwen, die niet uitsluitend op speci-fiek 'kerkelijke' uitspraken gebaseerd is.
H. Jans
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PSYCHOLOGIE
EN FILOSOFIE
JUNG, C. G., Zwei Schriften fiber analytische Psychologie (Gesammelte Werr
ke, Bd. 7) . — Rascher-Verlag, Zürich,
1964, X-372 pp., Zw. Fr, 31.
De Duitse reeks der volledige werken
van C. G. Jung brengt in dit deel (het
vierde dat verschijnt) een zeer belangwekkende aanwinst voor al wie de groei
in de inzichten van de Zwitserse dieptepsycholoog wil nagaan. In feite zijn er
twee werken van niet al te grote omvang
in opgenomen (Ueber die Psychologie
des Unbewussten en Die Beziehungen
zwischen dem Ich und dem Unbewussten)

maar Jung heeft daarin op een bevattelijke wijze het essentiële van zijn dieptepsychologische ontdekkingen vastgelegd.
Nu is het wel zo dat de uiteindelijke versies (van 1943 en 1945) slechts na heel
wat herwerkingen tot stand zijn gekomen. Aan beide werken liggen immers
kortere uiteenzettingen ten grondslag, de
eerste uit 1912 (Neue Bahnen der Psychologie), de tweede uit 1916 (Die
Struktur des Unbewussten) . Ook deze
twee teksten werden opgenomen in apr
pendix. Aldus kan men in dit éne deel de
hele ontwikkeling van Jung nagaan;
dank zij het onderling vergelijken van de
drie of vier stadia die in de loop van een
dertigtal jaren door Jung werden afgebakend. Daarom is dit deel niet alleen
nuttig als een gemakkelijk naslagwerk,
maar tevens als studie-materiaal dat een
genetisch inzicht verschaft in de opvattingen en de psychotherapeutische werkwijze van een der grootmeesters der diepte-psychologie. R. Hostie

Dit filosofisch handboek bevat een cosmologie en een wijsgerige psychologie.
De cosmologie is iets minder up to date
en minder rijk met referenties gestoffeerd
dan de psychologie. Alle grote en kleine
problemen van wereld en mens worden
helder gesteld en met zorg opgelost. Interessante bijvoegsels behandelen ex professo de afwijkende wereld~ en levensbeschouwingen van Marx en Sartre. Het
zal de Engelssprekenden zeker een
vreugde zijn met een van de volledigste
en klaarste manualia van het hedendaags
se Frankrijk kennis te maken.
A. Poncelet

GESCHIEDENIS
ISACKER, K. VAN, Geschiedenis voor
mensen. — Nederlandse Boekhandel,
Antwerpen, 1964, 54 pp., F. 65.
Een klein mooi essay. De ervaren historicus Van Isacker bezint zich over zijn
vak, de geschiedenis, en komt tot het besluit dat geschiedschrijving eerst en vooral de mens in het verleden wil leren kennen, en nog wel om de mens van heden
beter te begrijpen. Elke generatie herschrijft de geschiedenis omdat zij vanuit
haar eigentijdse hoek het verleden op een
nieuwe manier ziet; en in elke generatie
zal dan nog de christen en de agnosticus,
de jonge en de oude historicus, die hetzelfde materiaal hanteren, anders over
het verleden schrijven. Geschiedschrijving is steeds subjectief, maar moet eerlijk zijn en de zin voor het mysterie eerbiedigen. Dit lijkt erg op de aangevochten theorie van Jan Romein, maar kan
ook juist begrepen worden. Over het vak
geschiedenis zijn nog heel wat andere
beschouwingen te maken, maar de fijnproever die dit essay leest, garanderen
wij dat hij er rijker mens door wordt en
zich de onvervangbare rol van de echte
geschiedschrijver beter zal realiseren.
M. Dierickx

BERG, Dr. J. H. van den, Psychologische en theologische antropologie. ~
Uitg. Callenbach, Nijkerk, 1963 (3e
druk) , 44 pp., f 2,90.
Een slechts in geringe mate gewijzigde
herdruk van de rede, waarmee Prof. v.
d. Berg in 1952 zijn ambt als hoogleraar
in de pastorale psychologie en psychopathologie in Utrecht aanvaardde. Het is
verblijdend, dat hiermee opnieuw de aandacht wordt gevestigd op deze belangwekkende bezinning op grondvragen van
de psychologie. J. Kijm

LAUNAY, Jacques de, Geheime Diplomatie. De strijd achter de schermen in de
tweede wereldoorlog 39 - 45. --- Brepols,
Turnhout - Brussel, 135 bl., 16 blz. platen
en facsimili's, geb. 110 F.

MUNIER, A., A manual of Philosophy,
I 1 - 2, vert. T. W. Connolly. , Desclée
Co, Doornik-New York, 1964, XXIV 580 pp., geb. $ 8,50.

In het Strevennummer van augustus 1963
(p. 1102) , hebben wij de Franse uitgave
van dit boek besproken, dat tegelijkertijd
in acht talen verschijnt. M. Dierickx
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VERDOODT, Albert, Naissance et signification de la déclaration universelle
des droits de 1'homme (Etudes Morales
Sociales et juridiques) . r Nauwelaerts,
Leuven, 1964, XIV - 356 pp.
Dit boek is de eerste geschiedkundige
studie die verschijnt over het ontstaan en
de onmiddellijke voorbereiding van de
Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens, zoals deze in 1948 goedgekeurd werd door de Algemene Vergadering van de V.N. De auteur had hierbij als enige bedoeling zoveel mogelijk
de rechtstreekse bronnen van de Verklaring te laten kennen, zonder hierbij enig
persoonlijk waarde-oordeel van morele,
wijsgerige of zelfs juridische aard te laten
doorwegen. Hoofdbestanddeel van het
boek is dan ook de studie van alle documenten die de geleidelijke groei weergen
ven van elk der dertig artikelen van de
Verklaring. Op die wijze leert men meteen de doelstellingen kennen die de opstellers van de Verklaring bezielden.
Verder worden ook behandeld: de werkmethode, voorstellen die werden verwon
pen, een analyse van het Praeambulum.
Het boek biedt verder een bronnenopgave en een bibliografie. F. Van Neste

LITERATUUR
KUTSCHER, Artur, Wedekind. Leben
und Werk. — List Verlag, München,
1964, 380 pp., DM. 12,80. — WEDE~
KIND, Frank, Prosa, Dramen. Verse. II.
Bd. — Langen r M
V ller Verlag, M
V nchen, 850 pp., DM. 36.
Kutschers studie, al daterend uit 1922-31
en toen driedelig, is nog altijd hét standaardwerk over de veelzijdig-eenzijdige
auteur Wedekind (1864 - 1918) , voorloper en aswijzer van het expressionisme
en in vele opzichten tevens de enige cenr
trale vertegenwoordiger van die houding
t.o.v. het leven. S. bewandelt de vertrouwde weg van een monobiografisch
panorama met gedetailleerde acribie die
gelukkig uitloopt in interpretatie. Meteen
is het ook vaak een verdediging en bescherming van Wedekind, bij de eerste
publikatie wellicht erg nodig, thans toch
nogal overbodig, ondanks de voorbeeldige kniptechniek van heruitgever K.
Ude. Vooral het kapittel over Wede-kinds psyche en opvatting der artistieke
roeping is waardevol..-- Kutschers visie
kun je meteen toetsen aan de 2e bundel
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uit het Wedekindoeuvre, die, op Hidalla
(1903 -- 04) , Schloss Wetterstein (1910) ,
Franziska (1911) en Simson (1913) na,
vooral de kleinere of de minder bekende
dramatische ontwerpen bevat, maar ook
een aantal prozaverhalen van gemengde
betekenis en zijn politieke Simplicissimuslyriek. Ook dit deel is niet als een kritisch monument gedacht maar als een
waarheidsgetrouw document van wat nu
precies de beruchte Wedekind gepresteerd heeft. De commentaar, d.i. de bewaarde expressiviteit achterhalen, is een
onmisbare opgave bij elke lezer. Historische notities ontbreken daartoe jammer
genoeg; maar uit de vele schakeringen
komt in ieder geval meer naar voren dan
alleen obsessie en 'Unzeitgemdssheit':
veeleer een nooit aflatend zelfanalist, een
tragicus met heel veel zelfspot, een mor
dern romanticus met een vormechte dra
matische structuur, een wereldauteur.
C. Tindemans
SCHLEGEL, August Wilhelm, Ge
schichte der klassischen Literatur. — W.
Kohlhammer, Stuttgart, 1964, 359 pp.
Dit derde deel in de heruitgave der verzamelde werken van A. W. Schlegel
proclameert met veel nadruk de idealen
van schoonheid en harmonie en is prer
cies daardoor direct in de literair-esthetische opvattingen van S.'s eigen tijd te
projecteren. Sterk onder de invloed van
zijn broer Friedrich, is hij eenzijdig geestdriftig over de Griekse literatuur en
vindt in de Romeinse niet veel meer terug dan retoriek en virtuositeit, waaronder b.v. Vergilius en Horatius sneu~
velen. Uit deze grondstelling klinkt de
polemiek met tijdgenoten (o.m. Klopstock) die zich vooral door het Romeinse i.p.v. het Griekse voorbeeld hadden
laten inspireren. Vandaar een essentieel
document bij de studie van het klassicisme. C. Tindemans
,

TONEEL
KOTZEBUE, Agust von, Die deutschen
Kleinstádter. — III pp. DM. 6. —
SCHNITZLER, Arthur, Anatol. — 202
pp., DM. 9. — THIECK, Ludwig, Die
verkehrte Welt, 148 pp., DM. 6. — Walter de Gruyter Ei Co, Berlin, (Komedia
5, 6 en 7) , 1964.
De drie laatste deeltjes in deze serie zijn
ook dit keer uitgepikt volgens historische
verdienste of interesse. A. von Kotzebue
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(1761-1819) , destijds ook in beide Nederlanden decennia lang favoriet, valt uit
de gangbare burgerlijke dramatiek om
zijn cynisme en ongenadige hekeltoon en
om het praktisch theatrale, wat dit stuk
tot een ook thans nog repertoirehoudend
drama heeft gemaakt. A. Schnitzlers
(1862-1931) Anatol (1888-91), hier voor
het eerst volledig en kritisch afgedrukt,
krijgt van heruitgever E. Offermanns een
voorbeeldige inleiding mee die S.'s thear
terhistorische betekenis gaver demonstreert. L. Thieck (1773-1853) brengt in
zijn Verkehrte Welt (1799) een met
eruditie volgepropte romantische comedie,
met vooral toch Aristofanesscholing en
Shakespeareparodie. Heruitgever K. Pes.
talozzi maakt duidelijk dat S.'s vorm- en
conceptierenovaties school hebben gemaakt, o.m. bij Pirandello en Anouilh.
C. Tindemans
HOCHWALDER, Fritz, Dramen II. —
Langen-M lier Verlag, München, 1964,
264 pp., DM. 14,80.
Het begrip 'schuld' levert de eenheid op
van deze tweede bundel toneelstukken.
Der ó ff entliche Ankláger (1948) , rond
om de figuur van de Revolutierechter
Fouquier-Tinville, weigert het (zo moderne) excuus te aanvaarden van het
moorden-op-bevel omdat de innerlijke
autoriteit van het individuele geweten en
verantwoordelijkheid altijd primeren moet.
De streng klassieke structuur met (te)
sterke dramatische tegenstellingen evolur
eert tot een tijdeloze farce. Der Unschuldige (1949) is meer een parabel waarin
de moraal wel eens in de coulissen glijdt
en S. zich verplicht ziet in een driedubbele finale de lesjes duidelijk te spellen
zodat de figuren tot marionetten ontaarden. Vertrokken als karaktercomedie,
wordt deze moderne moraliteit door de
vaardige kunstgreepjes niet helemaal
doodgedrukt. 1003 (1963) is veeleer een
gedramatiseerd essay waarin de Leporello-titel discussies suggereert over de her
dendaagse mens die vrij pessimistisch uitvallen. Ook de handeling blijft meer bespiegeling dan actie. C. Tindemans

KUNST
BOUGIER, A.-M., Georges de la Tour,
Peintre du Roy. — Desclée de Brouwer,
1963, 275 pp., 16 pl.
Met heel veel toeleg en nog meer enthou-

siasme wil Annette-Marie Bougier ons
overtuigen van de mystieke grootheid
van Georges de la Tour, peintre du roy.
Niemand betwist nog het belang en de
oorspronkelijkheid van de Lorreinse
schilder uit de XVIIe eeuw die bij het
begin van onze eeuw opnieuw werd ont-dekt en vooral door Malraux' opgetogen
bewondering een ruime bekendheid verwierf. Men heeft echter redenen te over
om uit te zien naar een rustige, overwogen, objectieve voorstelling van deze
schilderkunst die een te gemakkelijk object is geworden voor literaire ontboezemingen. De auteur bezat de elementen
voor een dergelijke voorstelling. Maar zij
heeft zich laten verleiden. Zij laat haar
wetenschap en eventueel begrip van deze
schilder vervloeien in een onbeheerste en
niets ter zake doende overdaad van persoonlijke opmerkingen die moeten getuigen van haar onderzoekingen (bijvoorbeeld over de flora van Vic, die de
auteur dan aanwendt voor een min of
meer poëtische inkleding van de ontmoeting van de la Tour met zijn aanstaande
bruid) of van haar literaire belezenheid.
A. M. Bougier heeft het ons daardoor
moeilijk gemaakt het eigenlijk object van
haar boek te onderkennen en helemaal
in haar soms aandoenlijk enthousiasme
op te gaan. G. Bekaert
GAISER, Gerd, Moderne Malerei. .-Knorr & Hirth Verlag, München, 1963,
240 pp., 108 klpl., geb. D.M. 24.
Van Gerd Gaiser, de schilder, pedagoog
en romancier, zijn vroeger in de serie
Das Kleine Kunstbuch drie afzonderlijke
deeltjes verschenen: 1. van Cézanne tot
Bonnard, 2. van Matisse tot Miro, 3. van
Arp tot Wols. Deze drie vormen nu, samengebracht in één volume, een uitster
kende inleiding op de moderne schilderkunst, voor iedereen bevattelijk. Men
verwarre ze niet met het kleine Moderne
Kunst door dezelfde auteur in dezelfde
serie uitgegeven. Als doorwinterde pedagoog heeft Gerd Gaiser zijn boek in twee
delen ingedeeld. Hij begint met een korte
algemene inleiding waarin hij op originele
wijze de kunstenaars en de ismen waarin
ze waren betrokken situeert. Het grootste
deel van het boek bestaat echter uit een
serie van honderd-en-acht kleurreproducties, waarbij de auteur telkens een vrij
uitvoerige bespreking voegt. De repro
ducties zijn betrekkelijk klein, maar voortreffelijk. Samen vormen zij een van de
beste overzichten van de moderne schilderkunst, al moeten we hier dan toch aan
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toevoegen dat schilders als Picasso, Klee,
Kandinsky en andere van de grootsten
met één of twee reproducties een beetje
in het gedrang komen omwille van het
overzicht. G. Bekaert
WETENSCHAP
DERAEMAEKER, R., Menselijke erfe-

lijkheid (Randgebieden, 9) . — Lannoo,

Tielt, 1963, 240 pp., ing. F. 95, geb. 120.
Zo lang is het nog niet geleden, dat men
in katholieke kringen een zekere angstvalligheid of zelfs ongenoegen manifesteerde voor de wetenschappelijke behandeling van de menselijke erfelijkheid. De
vrees dat specifieke waarden van de
menselijke ethiek, o.m. de vrije wil, daardoor in het gedrang zouden komen, werd
gevoed door de inderdaad extreme posities die door sommige beoefenaars van
deze wetenschap werden ingenomen.
Gaandeweg drong echter toch de overtuiging door, dat men, ook als christelijk
moralist, onvermijdelijk in een slop geraakt, wanneer men weigert te erkennen
en te aanvaarden wat is, d.w.z. wat de
mens ook is, als biologisch en psychologisch wezen. Het lijdt dus wel geen twij^fel dat een boek als dat van Dr. Deraemaeker voorziet in een nog steeds actuele behoefte aan degelijke en verantwoorde informatie op dit gebied. De au.
teur behandelt achtereenvolgens de biologische grondslagen van de menselijke
erfelijkheid, de problemen van de familie,genetiek en van de bevolkingsgenetiek.
Gemakkelijke lectuur is een goed boek
over erfelijkheid nooit: daaraan hebben
de ingewikkelde verschijnselen zelf
schuld! De auteur is er evenwel in geslaagd de lezer geleidelijk en systematisch in te leiden. Het ethisch aspect
werd niet verwaarloosd en telkens als
het nodig bleek, werd de interferentie
van ethische normen en wetenschappelijke
gegevens kritisch onderzocht. Bijzonder
aangenaam is de zakelijke, objectieve
stijl, waaraan het te danken is dat haast
iedere bladzijde werkelijke nieuwe inforr
matie bevat en het geheel van het werk
een indrukwekkende massa feiten verzar
melt. H. Jans
OVERHAGE, Paul, Die Evolution des
Lebendigen. Das Phánomen. (Quaestior
nes Disputatae, 20/21) . — Herder, Freir
burg, 1964, 262 pp.
P. Overhage heeft reeds bekendheid ver-
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worven door zijn pogingen om biologisch
niet gespecialiseerd publiek vertrouwd te
maken met de meest recente feiten én
hun interpretaties die de grondslagen
vormen van de wetenschappelijke evolutieleer. In dit werk worden weer enkele
gegevens en de daarop gebaseerde begrippen kritisch onderzocht: de evolutie
van het leven in zijn geologische opeenvolging, de 'snelheid' van het evoluties
proces, de 'gerichtheid' van een evolutie,
de onomkeerbaarheid van het proces, de
zg. transitievormen in het proces, het
probleem van het 'uitsterven' van een
bepaalde groep of soort, de specialisatie
en diversificatie van een groep, de constructie van een 'stamboom'. Telkens
krijgt de lezer eerst de onontbeerlijke feir
ten, vaak met behulp van tabellen en
figuren, voor ogen, om dan pas met de
auteur te gaan nadenken over de gefundeerdheid en betrekkelijkheid van de op
deze feiten gebaseerde begrippen, wetten
en redeneringen. Het hoeft wel geen betoog dat deze methode de enige is die
met een zekere kans op succes de kloof
kan overbruggen tussen de vaak goed
bedoelde filosofische en theologische be.
spiegelingen over dit onderwerp en de
door de wetenschap oorspronkelijk verworven begrippen en redeneringen. Een
minimum aan informatie, en laten we dat
minimum niet al te eng opvatten, is absoluut nodig om te vermijden dat men
van meet af aan langs elkaar heen zou
praten. Ons inziens is de auteur op
merkwaardige wijze in zijn opzet ge-

slaagd. Zijn boek is meer dan een goed
gebouwd en helder geschreven werk: het

is een dienst die hij bewijst aan de chris -^
telijke gemeenschap van onze tijd.
H. Jans

VARIA
LECLERCQ, J., De vrijheid van opinie
en de katholieken, vert. A. Vandenbunr
der. — Patmos, Antwerpen, 1964, 200
pp., F. 110.
De oorspronkelijke, Franse uitgave bespraken wij reeds eerder in 'Streven'
(mei 1964, 821 - 822) . Dit voortreffelijke
boek nu ook in een Nederlandse verta
ling ter beschikking te stellen was een
zeer gelukkig initiatief. Zo zal de Nederlandse lezer kunnen deelnemen aan deze
evenwichtige en persoonlijke bezinning
over de vrijheid van opinie in Kerk en
wereld. De actualiteit en de noodzake~
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lijkheid van deze bezinning behoeft wel
niet onderstreept te worden. We betreuren het toch dat de — wellicht aan te
passen — bibliografie achterwege bleef.
J. Vercruysse
FARINE, Ph., L'Europe en devenir. —
Ed. Centurion, Paris, 1964, 176 pp., geill.
De secretaris van de Franse actie tegen
de honger, tevens voorzitter van verschillende Europese bewegingen in zijn
land, wil hiermee aan een breder publiek,
vooral van jongeren, de zin en de hui~
dige stand van de Europese eenmaking
meer bekendheid geven. Bewust accentu~
eert hij de plicht van Frankrijk zich in
deze evolutie in te schakelen. Het vlot
geschreven werkje, geïllustreerd met talrijke foto's, kaarten en grafieken zal o.m.
in het onderwijs goede diensten bewijzen.
I. Kerkhofs
TROISFONTAINES S.J., Roger, I do
not die. — Desclee Company, New York,
1963, 295 pp., BF 190.
Van het voortreffelijke boek „Je ne
meurs pas ... , waarvan vorig jaar een
nederlandse vertaling verscheen, is nu
ook de engelse vertaling gereed gekomen. Een prachtige meditatie over de
dood --- en dus over het leven --- die
uiteindelijk in Christus zijn volle beteken
nis krijgt. (Cf. Streven, november, 1963,
p. 182) . R. S.
LITZ, A.--F., Ei GRONER, J. F., Relations humaines et société contemporaine.
t. III, version franc. par H. Th. Conus.
,_ Edit. St-Paul, Fribourg~Paris, 1963,
pp. 2383 á 3831, ing. Zw. F. 49,50, geb.
F. 54.
Met dit derde deel wordt de sociale 'summa' van Paus Pius XII voltooid. Het
werd met evenveel zorg en kunde sar
mengesteld als de vorige: het geheel
werd systematisch geordend, aan elke
tekst gaat een overzichtelijke korte inhoud vooraf, een uitgebreid zaken-register vergemakkelijkt de opzoekingen. Op
enkele jaren afstand is het mogelijk de
geschriften en redevoeringen van Pius
XII naar waarde te schatten. Ongetwij~
field werden deze laatste jaren de accenten anders gelegd; doch Pius XII was
zich ten volle bewust van de zending van
de Kerk in de wereld van vandaag. Hij
ondernam een grootse poging om de
Kerk uit haar isolatie los te werken en
het licht van het geloof in deze wereld te
doen stralen. Op dat werk bouwen we

thans verder; weliswaar met meer inzicht
in de dynamische aspecten van de christelijke grondvisie en in de consequenties
der menselijke vrijheid, die zich steeds
voor nieuwe situaties geplaatst weet.
F. Vandenbussche
POCKET
Elsevier
ROGIER, L. J., Geschiedenis van het
katholicisme in Noord-Nederland in de
zestiende en zeventiende eeuw. --- Bij
zijn verschijnen in 1945 en 1946 werd
dit werk door vakmensen bizonder geprezen. Bij een groeiende bezinning op
de verhouding tussen refomatie en katholicisme in ons land kan men het slechts
toejuichen, dat wij deze studie thans ook
in pocketeditie hebben. De auteur vermeldt zelf, dat hij enkele verbeteringen
en aanvullingen heeft aangebracht en dat
de noten hebben plaats gemaakt voor een
bibliografisch overzicht. R.S.
Salamander-pockets
Leonard HUIZINGA, Tien glazen wijn.
--- Em. Querido, Amsterdam, 1964,
f 1,75.
Dat er blijvende vraag zou zijn naar
„Tien glazen wijn", is allerminst verwonderlijk. Het is een kostelijke wijn die
hier geschonken wordt. De verhalen, of
wil men liever, de avonturen van Pieter
Bok vormen een allerprettigste lectuur.
Huizinga verstaat de kunst een kort, geladen verhaal te schrijven dat de lezer
vasthoudt tot het einde. De verhalen
worden gedaan in de avondlijke en nachtelijke rust van een stil bergdorp. Ieder
verhaal voert de lezer ver weg van de
vredige dorpsherberg waar de twee
vrienden zitten met hun heerlijk glas
wijn; telkens echter wordt de lezer teruggevoerd naar de ongestoorde vrede van
het slapende gehucht én .... de overgang gaat als vanzelfsprekend en heel
natuurlijk. De nachtelijke vrede omraamt
deze verhalen als momenten van stilte
tussen de bewogen belevenissen van de
verteller. Joh. Heesterbeek
A. T. W. SIMEONS, Wie het leeuwenmasker dragen, Vertaling van A. Rutgers
van der Loeff-Basenau. — Em. Querido,
Amsterdam, 1964, f 1,75.
In de oosterse wereld van India, voor
westerlingen vaak zo vreemd, in een we~
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reld van schoonheid en tragiek voert ons
dit werk van Simeons. Het is de geschie
denis van Govind, een welgestelde kleermaker, die door de lepra wordt aangetast; huisgezin, bedrijf en samenleving
moet verlaten, om zich aan te sluiten bij
een groep leprozen die, verafschuwd en
gemeden door hun medemensen, bedelend en in de grootste ellende met hun
wegrottende lichaam langs de wegen
voorttrekken, levend van wat hun toegeworpen wordt of wat deze stakkers
door diefstal weten te bemachtigen. Het
is een hel waarin deze Govind zich
verplaatst ziet, een bestaan dat hem walg
inboezemt, doch waaraan ook hij zich in
verloop van tijd overgeeft. Er is geen
andere keuze. Diep in hem blijven toch
smeulen hoop en vertrouwen dat er misschien nog redding mogelijk is. En inderdaad --- na veel ellende en harde slagen
--- geraakt Govind in een der lepra-ziekenhuizen en na een jarenlange kuur
herkrijgt hij zijn gezondheid en daarmede
zijn hereniging met vrouw en kinderen;
zijn terugkeer in de samenleving.
„Wie het leeuwenmasker dragen" is met
grote kennis en diep inzicht en begrip
van de oosterse mens en mentaliteit geschreven, Zo geheel anders toch reageert
de oosterling, mediterend over zijn levensgang, op de wisseling van geluk en
rampspoed. En vooral ervaart de lezer
de warme mensenliefde waarmede de
auteur deze levensgeschiedenis van
vreugde en leed en menselijke hartstocht
heeft weergegeven. '-- De vertaling is
een zéér verzorgde. Joh. Heesterbeek
A. RUTGERS VAN DER LOEFFBASENAU, Mens of wolf? — Querido,
Amsterdam, 1964, f 1,75.
Het verhaal van een „sterke" vrouw met
haar zoontje bij het einde van de oorlog
in 1945 in Silezië. De Duitsers trekken
weg ~ Russen en Polen komen en gaan,
plunderend, meeslepend wat hun hebzucht opwekt. Het zijn harde en bittere
dagen, weken, maanden die de moeder
en het kind moeten doormaken. Doch
deze vrouw die geen haat kent, doch in
ieder, vriend of vijand, een mens ziet,
doorstaat dit alles ongebroken. Tot ten
slotte tijding komt van haar man en zij
met haar jongen de langdurige reis kan
ondernemen naar het Noorden van
Duitsland. Ook dan houden de beproer
vingen en moeilijkheden niet op. Het is
een lange lijdensgeschiedenis doch die
ten slotte in het zuiden in het stadje 01menheim zijn einde vindt. Menselijke
goedheid in een wereld van haat. Me~
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vrouw van der Loeff heeft met een diep
inleven en een liefdevol hart dit verhaal
geschreven, dat een aanklacht is en een
troost. Zeer aanbevolen.
Ina BOUDIER-BAKKER, Honger en
Als de hoge vloed komt..-- Em. Querido, Amsterdam, 1964, f 1,75.
Onder het respectabele aantal werken
dat Ina Boudier-Bakker in haar lange
schrijversloopbaan gepubliceerd heeft,
komen mij de korte verhalen nog steeds
als de meest geslaagde voor. De schrijfster heeft er haar loopbaan mede ingezet
en zij heeft haar liefde ervoor nimmer
verloren. Levendig en scherp van contour zijn haar korte verhalen; zij missen
de hinderlijk lange bespiegelingen die de
nederlandse romans — gelukkig niet alle
~ zo vaak gerekt en statisch maken.
Lees hier in deze pocket het mooie verhaal „Honger": een kort, gaaf, sterk geheel. Het boeit, niet zozeer door superi
eure stijlkwaliteiten noch door bijzondere
eigenschappen van taal (die zelden bij
Boudier-Bakker opmerkenswaardig is) ,
doch door een onafgebroken sterke spanning. Het is een voortreffelijke keuze van
de uitgever geweest dit verhaal met de
schets „Als de hoge vloed komt" opnieuw uit te geven. Joh. Heesterbeek
Penguin Modern Poets, vol. 3. ~ George
Baker, Martin Bell, Charles Causley,
Penguin Books 1962, 125 pp., 2/6.
In een prijzenswaardige poging om de
moderne lyriek dichter bij het grote publiek te brengen, heeft Penguin nu zijn
derde deeltje in de Modern Poets uitgen
bracht. Een zestigtal gedichten van drie
moderne Engelse dichters vormen de inhoud.
Van alle drie de auteurs mag gezegd worden dat zij meer belang hebben als representanten van een vrij acute lyrische
malaise dan als dichters. Bakers eenken~
nige, niet aflatende nadruk op de cha
otische eigenschappen van het leven in
vergelijking met de serene, hoewel onkenbare rust voor de geboorte en na de
dood is weinig interessant. Hij schrijft
onder enige atmosferen emotionele druk,
maar zonder precisie, effectiviteit of nuance. Martin Bell maakt een sympathiekere indruk: onder het mom van descripr
tive verse geeft hij zijn verlegen, soms
ietwat cynisch, altijd sophisticated commentaar op de dingen die de bourgeois
stadsmens van de beschaving te genieten
krijgt, daarbij een intelligent gebruik makend van een vrij spitse algemene ont-
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wikkeling. Charles Causley is de minst
grijpbare van het drietal. Nu eens bedriegelijk eenvoudig á la Blake, dan weer
sophisticated á la Laforgue/Eliot. Hij is
ook het minst thematisch van de drie, in
de zin dat hij niet zo zeer de schijn wekt,
een appeltje met het leven te schillen te
hebben.

Maar alles bij elkaar is de oogst niet
imposant. F. J. van Beeck
Phoenix-Pockets
C. M. STIBBE, Kreta en Mykene. ^-W. de Haan, Standaardboekhandel,
Zeist - Antwerpen, 1964, 135 pp., geïll.
Sinds Schliemann en Sir Arthur Evans
ons de Griekse beschaving, zoals die
bloeide in het moederland, Kreta en
Klein-Azië, naderbij brachten, is de be
langstelling voor dit rijke cultuurgebied
nog steeds toegenomen. Vele nog niet
volledig opgeloste problemen blijven de
geleerden intrigeren. Ook Stibbe werd
zeer geboeid door de oergeschiedenis van
onze cultuur, bijzonder door de mysteries
van Kreta en Mykene. Hij nam sinds
1956 deel aan de Grieks~Nederlandse opgravingen op Kreta en in dit interessante
boek vertelt hij van ontdekkingen en ervaringen, daar opgedaan. Zijn persoonlijke deelname aan de expeditie stelde
hem in staat een boeiend relaas te schrijn
ven over die oude geschiedenis. Vele,
zeer instructieve, illustraties dragen er
toe bij om zijn betoog met succes te vol
gen. C. de Groot
-

Prisma pockets
HARTOG , Prof. C. den, Gezonde voeding, gezonde mensen. — Na de Nieuwe
voedingsleer uit de Aula-reeks, dat voor
niet-deskundigen wellicht wat moeilijk is,
thans een eenvoudige en duidelijke uitleg
over krachten en waarden in de voeding.
Enige wenken voor goede voeding besluiten zijn uiteenzettingen.
PICARD, Charles, Het dagelijks leven
in het oude Griekenland. — Voor belangstellenden biedt dit boekje van een
archeoloog en kunsthistoricus zeer veel
interessante details.
BUDDINGH, C., Prisma citatenboek 3.
r De naam van de samensteller staat
borg voor een bundel waar men op ren
genachtige middagen veel plezier aan
kan beleven en intussen bij goed lezen
ook heel wat zelfkennis kan opdoen.
HEINLEIN, Robert, Science-fiction verhalen 2. — Spreekt voor zichzelf.

CLARKE, Arthur C., De geheimen van
de zee. — Schr. heeft naam op het gebied van populariseren en science-fictionverhalen. Hier gaat het over de wereld
onder het zee-oppervlak.

GORDON, Donald, Proefvlucht met de
dood. — Over de wereld van vliegtuigbouwers en testpiloten.
BLANC, Suzanne, Moord in Mexico..--Deze detective kreeg een prijs voor het
beste detective-debuut in de Verenigde
Staten. R.S.
Ruim voor de vakantie verschenen in de
Prisma-reeks een aantal soms nuttige,
soms vermakelijke, soms spannende
boekjes. Wij vermelden hier:
PECK, Joseph, H., Alles over vrouwen.
Van de auteur van 'Alles over mannen' kan men een aantal praktische erva-^
ringswijsheden verwachten, in een smakelijke humor verpakt.
MAREE , Piet, Knutselen in huis.
Vooral voor hen die behoefte hebben
aan kastjes, planken en tafeltjes. Met
tekeningen en uitleg.

AFANASJEW, Alexander N., Sprookjes uit het oude Rusland. — Een vijftigtal aardige verhalen uit de zeshonderd
die Schr. verzamelde in de vorige eeuw.
BEHN, Friedrich, Uit de Europese prehistorie. — De ondertitel 'Speurwerk met
de spade' geeft aan, waar het over gaat.
Mede dank zij de illustraties zeer interessant. Popularisering door een vakman.
Aan de oorlog herinneren:
WILLIAMS, Eric, De tunnel. — De bekende geschiedenis van een mislukte ont~
snappingspoging, doordat het kamp
wordt verplaatst voor de tunnel klaar is.
HUNT, Leslie, Bill WHARTON e.a.,

Zij kwamen terug. ~ Avonturen van
R.A.F.-mensen die zich uit de benardheden wisten los te werken.
CHAPELLE, Dicky, Wat moet die
vrouw? — Boeiende avonturen van een
vrouwelijke oorlogscorrespondent, die
zowel in het Verre Oosten alsook in
Hongarije, Algerije en Cuba de gebeurtenissen van zeer dichtbij meemaakte.
Tot slot een paar zeer bekende auteurs:

MACDONALD, Philip, Bewijs met de
handschoen,
SAYERS, Dorothy, Lijk in zicht.

WALLACE, Edgar, Moord in het villapark.

STOUT , Rex, Drie getuigen.

R.S.

„To know more and more
about less and leas”
„De mensheid gaat de meest bijzondere omwenteling van
haar geschiedenis tegemoet. Een ander leven begint. Toch
moet de angst die allen voelen, plaats maken voor hoop.
Boven de verschillen en ze overkoepelend, ontstaat een con•
vergentie der mensen waarbinnen iedere vooruitgang der
aarde, fysisch en geestelijk, iedere vrucht van het onderzoek
wordt teruggevonden. Het resultaat ligt vóór ons in de collectivisatie. Voor de komende geslachten zal het verschijnsel
dat de meeste kans heeft alle ontdekkingen te overtreffen, het
ontstaan, dat reeds aan de gang is, van het georganiseerde
menselijk blok zijn, de samensmelting van de mensheid. Wat
wij nu ondergaan onder de impuls van de „zin voor het
menselijke" die de hele aarde overspoelt, is in werkelijkheid
een diepe bekering die volgt op de natuurlijke openbaring
van onze situatie en onze roeping binnen het universum".
Onder dit betekenisvol citaat van Teilhard de Chardin start
een nieuwe serie uitgaven SYMPOSIUM, waarin studiën verschijnen over fenomenen, verhoudingen, situaties en randgebieden die door het oeuvre van Teilhard op een breder vlak
in bespreking zijn gekomen. Het eerste boek bevat de volgende belangrijke bijdragen:
Convergenties, door R. Leys, S.J.
Geheimen van het atoom en spiritualiteit van de materie,
door Robert Linssen.
Dialectiek en convergentie bij Teilhard de Chardin en Marx,
door André Ligneul.
Convergentie van de mens-wetenschappen,
door Jean Hiernaux.
De toekomst van de mensen zal zich voltrekken door convergentie van de rassen, door Julian Huxley.
Voorouders en gemeenschappelijke voorouders van de
mensheid, door Paul - Emile Duroux.
De hinderpalen voor de convergentie, door Francois Meyer.
Naar een convergentie van beschavingen, door D. Lazard.
Het ontzaglijke probleem van de taal, door Jean Charon.
Een gemeenschappelijk front voor de vooruitgang van de
mensheid, door Paul Chauchard.
SYMPOSIUM I Acta van het Symposium Teilhard de Chardin
Brugge 1963 (Nederlands van A. Th. van Kolsteren), 116 blz.
17 X 21 cm, ing. 90 F.
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Aula boeken. ~ Prof. Dr. E. A. E. CARP., De Dubbelganger, ^-- D. W. SCIAIVIA,
De eenheid van het heelal. --- L. GENICOT., Cultuurgeschiedenis der Middeleeuwen. — J. H. RUSH, De oorsprong van het leven. — Het Spectrum, Utrecht
Antwerpen, 1964.
BERKOUWER, Prof. D. G. C., Vatikaans Concilie en Nieuwe Theologie. r J. H.
Kok, Kampen, 1964, 338 pp., f 17.50.
BIEDER, Werner, Das Mysterium Christi und die Mission. , G. Callenbach, Nijkerk, 1964, 115 pp., f 9.90.
BORGERT, C.S.S.R., De Kerk en haar mogelijkheden. — H. Nelissen, Bilthoven,
1964, 4e druk, 432 pp., f 9.75.
BUCHHEIM-Verlag, Buchheim Kalender. Chinesischer Kunst, Ikonen Gleichnisse des
Ewigen, Farbfenster groszer Kathedralen. Die schönste Ikonen. Buchheim, FeldIing.
CHRISTOPHE, J., Le gondolier des enfants perdus. St. Jéróme Emiliani. — Spes,
Paris, 1964, 190 pp., 12 pl., NF. 12,50.
CHRISTOFFELS, H., Das unverhi llte Gesicht. — Knecht, Frankfurt, 1964, 168 pp.,
DM. 16.80.
FANGMEIER, J., Erziehung in Zeugen schat. — G. F. Callenbach, Nijkerk, 1964,
716 pp., f 43.70.
FORTMANN, H., Als ziende de onzienlijke. 2 dln. — Brand, Hilversum-Antwerpen,
1964, 350~312 pp., F. 230 per deel.
FRIES, H., Aspecten van de Kerk. — Brand, Hilversum-Antwerpen, 1964, 140 pp.,
F. 145.
GODIN, A., De l'expérience á l'attitude religieuse. — Lumen Vitae, Brussel, 1964,
264 pp., F. 150.
GUARDINI, R., Deugden..-- Brand, Hilversum -- Antwerpen, 1964, 208 pp., F. 160.
HEMMERECHTS, K., Het Triest van het Noorden. — Davidsfonds, Keurreeks, 95,
1964, 274 pp., ing. F. 88, geb. F. 118 (leden F. 44 en 59) .
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Lutherisches Verlagshaus, Berlin, 1964, 163 pp., D.M. 22.50.
HOLTHAUS, H., Es ist modern, modern zu sein. ~ Knecht, Frankfurt, 1964, 86 pp.,
DM. 3,80.
JASPERS, Karl, Nikolaus Cusanus. ^-- Piper Verlag, München, 1964, 270 pp.
KAAM, Ben van, Parade der Mannenbroeders. r Gebr. Zomer & Keunings, Wageningen, 1964, 280 pp., f 9.50.
KAMMERMEIER, W., Fulle des Christseins. — Knecht, Frankfurt, 1964, 272 pp.
KELLY, A., Wat vertellen wij aan onze kinderen. — De Koepel, Roosendaal, 1964,
128 pp.

KOK, O.F.M., Dr. J. A., Nederland op de Breuklijn Rome-Reformatie. r Van Gorcum, Assen, 1964, 475 pp.
KWANT, R. C., Filosofie van de arbeid. — Nederl. Boekh., Antwerpen, 1964, 266
pp., F. 210.
LEDERER, J., Problèmes sociaux de l'alimentation. — Nauwelaerts, Leuven, 1964,
150 pp., F. 150.
LESTAPIS, S. de, Geboortebeperking. ~ De Koepel, Roosendaal, 1964, 280 pp.
List Bi cher. Stefan ANDRES, Gaste im Paradies. W. HELWIG, Die Gesetzlosen,
G. MARCEL, Philosophie der Hoffnung. H. J. GAMM, Judentumskunde, Th.
WEISSENBORN, Ausser Rufweite. ~ List Verlag, München.
MARCEL, G., Auf der Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit. — Knecht, Frankfurt, 1964, 146 pp., DM. 3,80.
METZ, J. B., Christelijke mensbetrokkenheid. — Brand, Hilversum - Antwerpen, 1964,
166 pp., F. 130.
NOORDHOVEN, J. Van, Hertog en .... ook koning. Jan Primus, hertog van Brabant alias 'Gambrinus', vert. J. Van Rijckel. ~ Nauwelaerts, Leuven, 1964, 180
pp., F. 120.
OTT, Heinrich, De leer van het eerste Vaticaanse Concilie, — G. F. Callenbach, Nijkerk, 1964, 159 pp., f 4,90.
PETTER, D. M. De, Begrip en werkelijkheid. ~ Brand, Hilversum - Antwerpen,
1964, 252 pp., F. 200.

Zusters van Sint-Vincentius á Paulo

INSTITUUT VOOR BLINDE EN GEZICHTSZWIKKE KINDEREN
Lanspoel - Tervuren
Kleuterschool en Lager Onderwijs voor jongetjes en meisjes vanaf 2 jaar
Beroeps- en technisch onderwijs en moderne talen voor meisjes
in het Nederlands en het Frans
Tel. Brussel 57.70.21

g

azet uuK :Antwerpen

Het beste Vlaamse dagblad
Tal van bijzondere rubrieken, zoals
Kunst en Kultuur, Toerisme, Auto en
Motor, Vrouw en Gezin, enz.

P R 0 E F N U M M E R S: Nationale straat 46, Antwerpen
Telefoon 31.28.80 (20 lijnen)

1NST1TUUT
Demerstraat, 12

VAN DE ZUSTERS VAN DE VOORZIENIGHEID EN VAN
Diest
DE ONBEVLEKTE ONTVANGEN/S

Lagere Normaalschool - Wetenschappelijke B.
Normaal afdeling voor Bewaarschoolonderwijzeressen.
Algemeen Middelbaar Onderwijs — Oude Humaniora Grieks-Latijnse
Moderne Humanoria — Economische
Lagere en hogere secundaire technische school - Afdeling huishoudkunde
Lagere en hogere secundaire Beroepsschool - Afdeling snit en naad
Lagere school — Kleuterschool — Internaat Externaat
DIPLOMA'S DOOR DE STAAT ERKEND GETUIGSCHRIFTEN GEHOMOLOGEERD

W. E. J. Tjeenk Willink, Zwol~
PLOOY, Dr. J., De Mysterie-leer van Odo Casel.
le, 1964, 267 pp., f 21,----.
PYLE, L., The Pil!. — Darton, Longman Fa Todd, London, 1964, ing. sh. 5.
Drukkerij M.S.C., 1964, 36 pp.
RAHNER, Karl, Grenzen van de Kerk.
REITINGER, Josef, Der neue Weg zur Menschenbildung. — Manz Verlag, München,
1964, 103 pp., D.M. 7.80.
ROGIER, L. J., De geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de 16e
Elsevier, Brussel, 1964, 5 delen, F. 45
en 17e eeuw. 3e dr. (Elseviers-Pockets)
(ieder) .
Uitg. Contact, Amsterdam, 1964, 480
ROSSEELS, Maria, De dood van een non.
pp., f 14,50.
SCHELKLE, K. H., Meditaties over de brief aan de Romeinen. — Brand, HilversumAntwerpen, 1964, 275 pp., F. 145.
SMALLZRIED, Kay, Litanies for Living, Spilled Milk. — New Oxford University,
New York, 1964, 84 pp.
STENIUS, Göran, Von Rom nach Rom. — Knecht, Frankfurt, 1964, 336 pp., DM.
19.80.
STOLPE, Sven, Dag Hammarskjölds geistiger Weg. — Knecht, Frankfurt, 1964,
122 pp., DM. 7,80.
Tijdschrift voor Filosofie. Herdenking van het 25-jarig bestaan. 1939 -1963. --- Leuven, 1964, 94 pp.
VAJTA, Vilmos, Kirche und Abendmahl. --- Lutherisches Verlagshaus, Berlin, 1963,
348 pp., D.M. 16.
VOLDER, N. De, T-V-kijken en programma-keuze. — Het omstreden persoverzicht
in de BRT, door G. Haesendonck en F. Vanstreels. — Neutraliteit en objectiviteit
in BRT berichtgeving, door Luk Boone. (Kath. Univ. Leuven. Bibl. voor CommuSt.-Franciscus-Drukkerij, Mechelen, 1964, 261 -158 nicatie-Wetenschap)
192 pp.
WEILER, Prof. Dr. A. G., Nicolaas van Cues. — L. C. G. Malmberg, Den Bosch,
1964, 22 pp., f 2,25.
r
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Dagelijks in

'be Standaard en
2et 91ieuweblad - 3portweretg
„Beknopt Verslag"
Em. Jacqmainlaan 127, Brussel I

Streven
Streven

Streven
Streven

OnzemL*Ieve.Vrouwcollege —Oostende
Vindictivelaan 9 — Postcheck 267.07 — Telefoon 710.22

Voorbereidende afdeling
Oude Humaniora : Grieks-latijnse afdeling ; Latijnswiskundige afdeling; Latijns-wetenschappelijke afdeling
Moderne Humaniora: Economische afdeling; Wetenschappelijke afdelingen A en B; 1 e bijz. wetensch. klas
INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - EXTERNAAT

Hoger SI*M~Lukasinstistuut
PALEIZENSTRAAT, 70, SCHAARBEEK (Brussel 3), tel. 02/17.30.42

Studeer voor:
— Architekt
— Stedebouwkundige
— Binnenhuisarchitekt
— Schilder 1 Beeldhouwer 1 Grafieker 1
Publiciteitsontwerper 1 Fotograaf 1
Cineast 1 Sierkunstenaar
Aanvaarding:
na geslaagd lager sekundair of na
volledige humaniora
Prospektus op aanvraag.

Instituut van de N. Familie —Tielt
Internaat — Half-internaat — Externaat

OUDE EN MODERNE HUMANIORA
(wetenschappelijke B en Economische)
Middelbare en Lagere Normaalschool
NORMAALSCHOOL voor KLEUTERLEIDSTERS
Voorbereidende Afdeling en Kindertuin
Inschrijven: iedere dinsdag, donderdag en zaterdag, van 9 tot 12 h.
en van 14 tot 18 h.

B roeders van L iefde
Jongens van 12 tot 17 jaar die wensen opgeleid te worden tot
* Broeder-Onderwijzer
* Broeder-Missionaris

* Broeder-Verpleger
* Broeder-Jeugdleider

kunnen zich richten tot BROEDER-AANWERVER, Stropstraat 125, Gent
Jongelingen van 17 tot 28 jaar die er zich toe geroepen gevoelen hun leven
te wijden aan de evenmens. kunnen inlichtingen over het kloosterleven bekomen bij de B R O E D E R S VA N L t E F D E, Stropstraat 125 GENT.

- oinstituut
intzef

Dochters van

^

Mdf ia

INTERNAAT — EXTERNAAT
Sint-Jozefstraat 35, Antwerpen Telefoon 03/33.32.52

Lager Onderwis
Middelbaar Onderwijs

Nederlandse- en transmutatieklassen
Moderne Humaniora (Economische
afd.) Grieks-Latijnse Humaniora

Kunstonderwijs

(erkend door de staat)
Hoger secundair Technische (A7/A2)

Hoger Kunstonderwijs (A7/A1) publiciteit-grafiek-onderwijs
Franstalig Sekretariaat

Handelsonderwijs

Sedert 1870 legt de

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

St. - cRECOaiusinstituut
Hundelgemsesteenweg 81 LEDEBERG - GENT
Hundelgemsesteenweg 239 MERELBEKE
Afdeling

Moderne -wetenschappelijke
Latijns -wetenschappelijke
Voorbereidende afdeling

INTERNAAT . HALF-INTERNAAT — Inschrijvingen : alle dagen in de voormiddag

TE OOSTENDE OP DE ZEEDIJK
kunt U niet alleen voor technisch ingenieur in de scheikunde, de
elektriciteit of de mechanica studeren, maar ook voor gegradueerde
in de elektronica of gespecialiseerde in de kunststoffen, de koelen verwarmingstechniek of de elektronica

HOGER TECHNISCH INSTITUUT
ZEEDIJK 101 - TEL. 059172212

COTE WOR
e/weoIatk-eoi4ieie
r

!..^

^^ NIE^III^^^^^

DON BOSCO - TECHNISCH INSTITUUT

Internaat Externaat

90, Guldendallaan - Brussel 15 (Sint-Pieters-Woluwe) Telefoon (02) 71.01.06
Erkend door de staat: K.B. 7-5-1934 - N 2.340.0 5/693 Nederlandstalig Franstalig
LAGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A3)
Mechanica - Matrijzenbouw - Elektriciteit - Radio . Hout - Schrijnwerkerij - Meubelmakerij . Drukken - Letterzetten - Linotype - Monotype - Boekbinden - Offsett
HOGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A2)
Mechanica - Elektronica - Drukkerij
LAGERE SECUNDAIRE BEROEPSSCHOOL (A4)
Mechanica - Constructie - Lassen
Aannemingsleeftijd: 12 jaar, na 't 6e jaar L.O.
Degelijk onderwijs - Verzorgde opvoeding - Gewaardeerde diploma's.

INTERNAAT — Onderwijs voor jongens vanaf 6 jaar — EXTERNAAT
Onder leiding van priesters en toezicht van de Staat

Volledig lager onderwijs (6-14 jaar). Voorbereidend
tot alle onderwijs, Moderne Humaniora, Middelbare
Land- en Tuinbouwschool (13-16 jaar), Normaalschool
voor Onderwijzers (14-20 jaar).

3t.

1 øzeLHôtLtut

- ^ieHeK

Telefoon 81.391

Sint Lievenscollege
Kasteelpleinstraat 17 — Antwerpen
Afdelingen : — Latijns-Grieks
— Latijns-Wiskundige
— Latijns-Wetenschappelijke
— Wetenschappelijke
— Economische
— Lager Onderwijs

Wie kwaliteitsdraadartikelen wenst
vraagt ze aan bij:

Treil(ri*es
.

Leon Bekaert P. V.B.A.
ZWEVEGEM

KUNSTDRUKSCHOOL O.-L.-VROUW
Broeders van de Christelijke Scholen
Oude Houtlei 38, Gent. Tel. (09) 23 22 28

Internaat - Externaat
A3 Lagere Secundaire Technische School.

Aanvaarding na 6e leerjaar Lagere School.
A2 Hogere Secundaire Beroeps- en Technische School.

Aanvaarding na 4e humaniora, 3e middelbare, 3A3 LST.
A 1 Speciale School voorTechnisch Ingenieur, Patroon en Bedrijfsleider voor de Grafische Industrie

Aanvaarding na volledige humaniora, 3A2 HST.
SPECIALISATIES: Typograaf; Linotypist; Monotypist; Typo-, Offset-,
Diep- of Zeefdrukker; Fotograveur; Boekbinder; Grafieker.

HOGERE TECHNISCHE SCHOOL SINT LIEVEN
Gildestraat, 7 — GENT — tel. 09s3.20s7
Bisschoppelijke inrichting voor studenten van beiderlei kunne —
gesticht in 1892.
Officieel erkend als speciale school voer Technische Ingenieurs en
als A 1- school voor bedrijfs- en laboratorium assistenten in de
specialiteiten : Gistingsbedrijven en Scheikunde telt dit jaar 422
studenten, waarvan 153 meisjes laboranten. Prospectus op aanvraag.

KARDINAAL

VAN

ROEY-INSTITUUT

Zusters der Christelijke Scholen
VORSELAAR

I. NORMAALONDERWIJS:
— Lagere Normaalschool : Wetenschappelijke afdeling B
— Middelbare Normaalschool
. Afdeling Moedertaal - Geschiedenis
. Afdeling Moderne Talen
Afdeling Wiskunde - Fysica
. Afdeling Wetenschappen Aardrijkskunde
— Normaalschool voor Kleuteronderwijzeressen

II. MIDDELBAAR ONDERWIJS
— Oude Humaniora : Grieks-Latijnse Afdeling
— Moderne Humaniora : Wetenschappelijke Afdeling
Economische Afdeling
— 7e Voorbereidende klasse

III. HOGER TECHNISCH ONDERWIJS
Hoger Technisch Instituut voor Wetenschappelijke Assistenten Al

INTERNAAT, HALF-INTERNAAT, EXTERNAAT

Hei VOORBEREIDEND
tot de Speciale Scholen
voor INGENIEURS

JAAR

en tot de Koninklijke MILITAIRE SCHOOL
kan men best volgen aan de
HOGERE WETENSCHAPPELIJKE AFDELING
van het St-JAN BERCHMANSCOLLEGE
Meir, 36 — Antwerpen
Als intern of extern.

Wilt Ge in geest van apostolaat uw jong leven ten dienste stellen van
de Kerk in de zorg aan Kristur' lijdende ledematen geeft U dan aan
als leerlinge - verpleegster - verpleegster Sociale hygieniste - of verbleega si rtente aan de
SCHOOL VOOR VERPLEEGSTERS „MATER SALVATORIS"
SALVATORSTRAAT, 20 — HASSELT — TEL. 2.11.55
Bestuurd door de Zusters Salvatorianessen
Officieel diploma. — Prospectus op verzoek.

De enige Belgische Verzekerings Mij. die volledig alle
risiko's Z 1 E K T E dekt:

VOORZORG & VOORSPOED
sinds 1898

104, Belliardstraat - BRUSSEL-4 - Telefoon 3 .40.18

H. PIUS X SCHOOL
Voor gegradueerde verpleegsters A 1, ziekenhuisverpleegsters A 2,
verpleegassistenten
Bestuurd door de Gasthuiszusters Augustinessen van Brussel
gehecht aan de
ALGEMENE KLINIEK „SINT JAN"
Asstraat 7 — Broekstraat 100 — Brussel 1 — Telefoon 18.59.00
Vlaamse en Franse sektie - Wettelijk diploma - Brevet - Voorbereidend jaar

INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
St. Bartholomeus — MERKSEM
Diploma van gegradueerde verpleegster met specialisaties Al
Vroedvrouw
Brevet van verpleegassistente (2 jaar)
van beroepsverpleegster (3 jaar)
Voorbereidende afdeling
GEHEEL KOSTELOOS — FAMILIALE SFEER
Inlichtingen : E. Zr. Directrice, Jaak de Boeckstraat 10, Telefoon (03) 458642

Hogere Technische Scholen
Londenstraat 43 — Antwerpen
bijzondere school voor technische ingenieurs
in Scheikunde, Elektronica en Electro-mechanica

Wetenschappelijke afdeling voorbereidend op Al.

Een Nederlandse cultuur op internationaal niveau....

U kunt er slechts bij winnen, bij de kennismaking met

DE SPECTATOR
Het wekelijks bijvoegsel van

DE NIEUWE GIDS - DE ANTWERPSE GIDS
gewijd aan religieuze, culturele en politiek-historische
problemen en aan kunst in het algemeen.

Vraag een proefblad:
REDACTIE, ABONNEMENTEN, BEHEER
KONINGSSTRAAT 105 — BRUSSEL 1

Zusters van de H. Philippes-lveri, Gesticht
H. Joannes-Baptista Oostveldstraat 1, Eeklo
Psychiatrische inrichting voor vrouwelijke patiënten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrije, betalende vrouwelijke patiënten.
Toepassing van al de moderne vormen van neuropsychiatrische behandelingen.
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Zusters van de H. Vincentius t Paulo
Steenweg op Ninove 333 — Brussel 8
Normaalschool voor Bewaarschoolooderwijzeressen

Internaat — Externaat

HEILIG HART COLLEGE
's Landsroemlaan 126, GANSHOREN - Tel. (02) 26.86.45 - (02) 26.11.69 - P.C.R. 3019.37
I3alf-internaat
Internaat (beperkt)
Externaat
LAGER ONDERWIJS
MIDDELBAAR ONDERWIJS
Oude Humaniora : Grieks-Latijnse Latijns-Wiskundige Latijns-Wetenschappelijke
Moderne Humaniora: Algemeen middelbare Economische Wetenschappelijke A en B
—
kosteloze verzekering
geen schoolgeld
Speciale lessen : Dactylo - Piano - Turnen
B 3/B 1
TECHNISCH ONDERWIJS - B 3/B 2
—
Taal- en Handelsavondschool Boekhouden

Zwemmen - Tekenen
Vreemde talen

STUDIE EN BEROEPSORIENTERING - Gratis psycho-medico-sociaal onderzoek.

SI .

-v~ Veif &£#"z e

St. Vincentiusstraat 20
Antwerpen

Bestuurd door de
Zusters var Liefde
van Gent

Diploma van

GEGRADUEERDE VERPLEEGSTER Al met specialisaties
. VROEDVROUW
VERPLEEGASSISTENTE
Brevet van :
VERPLEEGSTER
Schoolattest van : NURSING HOSTESS
Voorbereidende afdeling. Internaat is kosteloos.

•

S Ø.1.%:?: _

•

•
Internaat 1 Externaat

— Middelbare school (Moderne en Grieks-Latijnse)
-- Lagere normaalschool (G/L - W/Ar- W/B)
— Middelbare normaalschool
(Vlaamse en Franse afdelingen)
198 NIEUWLAND — BRUSSEL 1 — TELEFOON 12/32/59

H. HART - COLLEGE
Albertlaan 2 — Tervuren
INTERNAAT — EXTERNAAT
— Voorbereidende afdeling — Lagere School
— Latijn — Griekse Humaniora
— Moderne Humaniora — Ekonomische afdeling
ZEER GEZONDE EN RUSTIGE LIGGING BIJ HET ZONIÉNWOUD
Trams 40 — 45

Speciale autobusdiensten voor Wezembeek, Kraainem, Sterrebeek

SCHOOL „

juise

larie

ISABELLALEI 18 - ANTWERPEN - TELEFOON 301707

Kinderverzorgsters en Verpleeg-aspiranten vanaf 15 jaar.
Inlichtingen in de school: alle dagen van 10-12 en van 2 -5 h.
Uitgezonderd 's zaterdags. 1 Prospektus wordt op aanvraag gezonden.

OOK VOOR HEN

Een, waardige toekomst
DOOR KONINKLIJK INSTITUUT TE WOLUWE-BRUSSEL
Dove en blinde jongens, slechthorenden, spraakgestoorden en gezichtszwakken
Lager-, Middelbaar-, Vak- en Technisch Onderwijs
278, Georges-Henrilaan — Telefoon (02) 33.35.78

Ouders, voor uw jongen:

het Sint - Stanislasinstituut
Hoogstraat 5 ZAVENTHEM
Onder leiding van de Broeders der Christelijke Scholen

INTERNAAT - EXTERNAAT
— Voorbereidende afdeling: 6 - 12 jaar
— Volledige Humaniora-afdeling: wetenschappelijke A 12 - 18 jaar
— Technische secundaire afdeling A3: Mechanica - Electriciteit
— Beroepsafdeling: A4

Officiële diploma's
Alle dagen: inlichtingen en inschrijvingen op het Instituut
Hoogstraat 5 Zaventem Telefoon 02/20 03 45

INSTITUUT "CROMBEEN„
Leeuwstraat, 1 - Tentoonstellingslaan, 2 - GENT
1. Lagere Normaalschool (4 leerjaren)

afdeling
a. Wetenschappelijke
B
b. Wetenschappelijke B

2. Normaalschool voor kleuterleidsters (4 leerjaren)

3. Middelbare afdeling (lagere cyclus)
4. Lager onderwijs - kleuteronderwijs
INTERNAAT — HALFINTERNAAT — EXTERNAAT

Katholieke Vlaamse Hogeschool voor Vrouwen
Onder de bescherming van de Katholieke Universiteit te Leuven

Verleent de volgende diploma's:
Diploma van Gegradueerde van de H.v.V.
Diploma van Méértalige directiesecretaresse (nieuwe opvatting)
Gegradueerde in de moderne communicatiemedia
(A. Journalisme, B. Radio en Televisie)
Diploma van Assistente in de psychologie (K.B. 21.3.61)
Assistente inzake beroepskeuze (M.B. 16.7.57)
Gegradueerde in de logopedie (erkenning aanhangig)
Biedt gelegenheid tot inwonen.
Documentatie aanvragen; Jozef De Bomstraat, 11, ANTWERPEN 1.

SINT-BERLINDISINSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
GEHECHT AAN DE SINT-CAMILLUSKLINIEK

— voorbereidende afdeling en opleiding tot:
— verpleegassistente en beroepsverpleegster,
— gegradueerde ziekenhuisverpleegster A I,
— vroedvrouw,
— kinderverpleegster,
— sociale verpleegster.
Inlichtingen : Van Schoonbekestraat, 143, Antwerpen. Telefoon 37 24 66

KATHOLIEK NATIONAAL ONDERWIJS

HOGER TECHNISCH INSTITUUT TE BRUGGE
HANDELS- EN INDUSTRIËLE RICHTING CAT. Al
Graduaat in de handeiswetenichappen — Regentaa in de Handelswetenschappen, Secretariaat & Moderne talen; voorbereiding voor iedere loopbaan in de
handels- of industriële ondernemingen of openbare ambten of leeraarsambt
Twee studiejaren.
PARAMEDISCHE RICHTING CAT. Al
Theoretische en praktische opleiding tot het graduaat in de logopedie en Foniatriê'
Assistenten in de Klinische laboratoria — Graduaat in de diëtiek — Graduaat.
tn de Kinesietherapie — Occupational Therapie. Drie studiejaren.
VOOR JONGENS EN MEISJES
INLICHTINGEN: GARENMARKT 17 BRUGGE TELEFOON (050) 3.43.69

Bron met natuurlijk gas

BOUWMATERIALEN
BOUWMATERIALEN
BOUWMATERIALEN
BOUWMATERIALEN
HET FRISSE WATER
ST*-VINCENTIUSINSTITUUT - TORHOUT
1. KLEUTERSCHOOL: 3 jaren
2. LAGERE SCHOOL: 6 studiejaren
3. MODERNE HUMANIORA: Lagere en hogere graad met 2 afdelingen
Wetenschappelijke B
Economische
4. TECHNISCHE AFDELING: Lagere en hogere graad
Technische afdeling: Huishoudkunde C5/C 1
Beroepsafdeling: Snit en naad C3.1
INTERNAAT — HALF INTERNAAT — EXTERNAAT Tel. 050/228.61

BOUWMATERIALEN
N.V. SCHEERDERS van KERCHOVE's
Verenigde Fabrieken
ST.-NIKLAAS

Tel. [03] 76.35.01

HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Vroegere Universitaire Ste-Elisabethschool
GEHECHT AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT VAN LEUVEN
BESTUURD DOOR DE ZUSTERS VAN LIEFDE VAN GENT
DIPLOMA
Hoger Technisch Onderwijs Al
GEGRADUEERDE VERPLEEGSTER — VROEDVROUW — alle specialiteiten
De verpleegsters (oud stelsel) kunnen dit diploma
bekomen mits één of twee jaar supplementaire studie
BREVET
Aanvullend secundair beroepsonderwijs A2
Verpleegster — Verpleegassistente
,LTTEST
Nursing Hostess
VOORBEREIDENDE AFDELINGEN De school organiseert voorbereidende lessen gedurende de zomervakantie
NEDERLANDS EN FRANS STELSEL
Inlichtingen op aanvraag Capucinenvoer 39, Leuven Telefoon 016/255.55

Dit tijdschrift is gedrukt op papier van
Lutkie 8 Smit Papiergroothandel N.V., Amsterdam

